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PARECER  

 
Contrato nº 0731/2010-00 –  

Contrato de Empreitada a preços unitários  

Contratantes: Departamento de infraestrutura e transportes nacional– 

DITN e Consórcio ALFA/JM/CBEMI 

Objeto: Execução dos Serviços de Duplicação, Restauração da pista 

existente, implantação de ruas laterais, melhoramentos para adequação 

de capacidade e eliminação de pontos críticos e implantação de itens de 

segurança na rodovia BR-060 (Lote – 03) 

Assunto: exame da legalidade e possibilidade de deferimento do 2ª 

Revisão de Projeto em Fase de Obra no tocante aos itens “4.1 e 4.6.1” 

    

 
 

SÍNTESE DA MATÉRIA ANALISADA 

 

Tendo firmado o Contrato por Empreitada de Preço Unitário nº 
0731/2010-00 com o Consórcio ALFA/JM/CBMI, devidamente qualificado 
nos termos do citado ajuste, relata-nos o órgão contratante, 
Departamento de infraestrutura e transportes nacional– DITN, o seguinte: 
 

a) Como definido no item (2) do preâmbulo e na Cláusula Primeira do 
Contrato nº 0731/2010-00, O Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DITN, por intermédio de sua 
Superintendência Regional GO/DF realizou licitação na modalidade 
Concorrência (Edital 0832/09), visando a contratação de empresas 
ou de consórcios de empresas para “execução dos serviços de 
duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas 
laterais, melhoramentos para adequação de capacidade e 
eliminação de itens de segurança na Rodovia BR-060 (Lote 3)” 

b) O Consórcio ALFA/JM/CBEMI foi o vencedor do certame, tendo lhe 
sido adjudicado o objeto da licitação, após a homologação do 
resultado, em 11/02/2010 e firmado o Contrato em comento em 
12/08/2010, com a respectiva publicação no Diário Oficial da União 
– DOU, em 27/08/2010. 

c) Em março de 2013 o Consórcio contratado pelo DITN, 
ALFA/JM/CBMI, apresentou ao órgão contratante, a proposta de 
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“2ª Adequação de Projeto em Fase de Obra com Reflexo 
Financeiro”, na qual pretende uma revisão da planilha contratual 
vigente, tendo em vista as alterações e serviços adicionais que 
representaram modificações no projeto executivo inicial previsto no 
procedimento licitatório culminando, via de consequência, em 
acréscimo de despesas pelo Consórcio de empresas contratado.  

d)  Dentre as questões apresentadas pelo Contratado no citado pedido 
de adequação de projeto, encontram-se os referentes aos impactos 
decorrentes das alterações nos serviços de terraplanagem 
inicialmente pactuados entre as partes, ou seja, não previstos no 
projeto executivo em comento. 

e) De acordo com o pedido de revisão contratual ora analisado1, os 
serviços de terraplanagem adicionados ao projeto executivo 
durante a execução das obras de duplicação e melhoramento da 
BR-060 (Lote 3) foram: “Alteração da distribuição de volumes 
escavados de material de primeira categoria entre as várias faixas 
de transporte; recálculo da distribuição de serviços de compactação 
entre 95-100% do proctor normal; inclusão de indenização da 
aquisição de material de empréstimo em caixas de empréstimo 
concentradas em terrenos particulares; inclusão da indenização por 
transporte excedente às faixas de transporte contratadas”. 

f) No tocante ao item referente às caixas de empréstimo destinado a 
obter material de jazidas para realização de terraplanagem, 
especialmente naquele utilizado para a composição dos maciços 
necessários para compor o “corpo estradal da pista nova de 
duplicação2” da BR 060, destaca-se o fato de que os empréstimos 
foram realizados em áreas diferentes das previstas originalmente 
no projeto executivo por duas razões. 

g) A primeira razão se refere à impossibilidade de retirada de material 
de jazida (maciços terrosos componentes dos corpos estradais - 
argila) pelo Consórcio contratante diante da negativa dos 
proprietários das áreas previstas no projeto executivo em permitir 
sua extração. 

                                           

1 Fls. 17, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 

2 Fls. 10, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 
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h)   A segunda razão por sua vez, trata da “determinação  expressa da 
fiscalização do DITN para a não utilização de empréstimos laterais 
com profundidade expressiva3”. 

i)  Diante dos fatos acima narrados, aduz o Consórcio contratado em 
suas alegações de revisão contratual, que houve a necessidade de 
alterações no tocante a “origem-destino” de “todos os materiais a 
serem utilizados na confecção dos corpos de aterro componentes do 
trecho4”, ou seja, foram designadas novas áreas particulares para a 
retirada dos materiais. 

j)  Desta feita, alega o Consórcio contratante que a alteração das 
fontes de materiais previstas no projeto executivo que integra do 
Edital nº 0832/09 e, via de conseqüência, o Contrato nº0731/2010-
00, geraram custos adicionais que acresceram o valor da obra 
contratada, sendo estes decorrentes do aumento das distâncias de 
transporte existentes entre o local de sua retirada (novas 
propriedades particulares) até o depósito no local da obra, bem 
como da indenização de jazida paga aos proprietários dessas áreas. 

k) Para comprovar a veracidade dos fatos narrados no pedido de 
revisão contratual, o Consórcio contratado juntou os seguintes 
documentos: “Declarações dos proprietários das caixas de 
empréstimo concentradas previstas em projeto5” em que atestam o 
desinteresse em fornecer terra para a duplicação da BR 060 (Lote 
3); Anexos referentes aos Diários de Obras6 em que os engenheiros 
civis responsáveis pela obra certificam a utilização de “fontes 
alternativas” de materiais de terraplanagem como brita e terra, 
sendo que a importação deste último se deu em virtude da 
insuficiência de volume nas áreas de empréstimo laterais e 
concentradas distribuídas ao longo do trecho da obras, bem como 
do desinteresse dos proprietários daquelas áreas de empréstimo 
prevista no projeto executivo em fornecê-la; Os Diários de Obra 
também comunicam a indenização paga aos proprietários pelo 
fornecimento de terra em áreas não previstas no projeto executivo; 
Planilha designando o Volume de Caixas de Empréstimo e a 
indenização paga por cada uma delas totalizando o valor de R$ 

                                           
3 Fls. 10, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 

 
4 Fls. 18, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 

 
5 Fls. 104 a 137, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 
6 Fls. 139 a 164, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 
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3.255.228,937 (três milhões, duzentos de cinqüenta e cinco mil, 
duzentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos. 

l) Nesse contexto, ressalta o Consórcio contratado que do valor acima 
apontado, foram descontados os volumes de material retirado da 
faixa de domínio que somaram 135.251,606 metros cúbicos. 

m) Por fim, pleiteia entre outros requerimentos sua “bonificação” em 
virtude das indenizações pagas pelas caixas de empréstimos não 
previstas no projeto executivo situadas em áreas particulares fora 
da faixa de domínio. 

 
Diante disso, formula-nos o órgão consulente e contratante do 

Consórcio ALFA/JM/CBMI, por intermédio de sua Fiscal do Contrato UT-

12 00567/2011 e Chefe do Setor de Meio Ambiente Engenheira Cristiane 

Subtil de Oliveira, as seguintes indagações: a) é possível a repactuação do 

Contrato de Empreitada a Preços Unitários de nº 0371/2010-00 

convencionado entre o DITN e o Consórcio em tela, visando a 

restituição dos valores pagos pelo contratado aos proprietários das 

áreas em que foram retirados os materiais necessários para os serviços 

de terraplanagem na duplicação da BR 060 (Lote 3)? b) Existe previsão 

legal para o deferimento do pedido de Adequação (revisão) do ajuste 

no tocante a devolução dos valores pagos a título de indenização pelo 

Consórcio contratado pelas caixas de empréstimo nas citadas 

propriedades particulares? 

Para responder aos quesitos formulados, indispensável o 

cuidadoso cotejo da documentação referente à matéria sub examen, 

notadamente o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0832/2009, do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; o  CONTRATO 

de Empreitada por Preço Unitário nº 0731/2010-00,  subscrito pelo 

consulente e o Consórcio ALFA/JM, a 2ª Adequação de Projeto em Fase 

de Obra com Reflexo Financeiro elaborado pelo citado Consórcio, 

incluindo-se todos os anexos, planilhas e registros de Diário das  obras em 

execução, bem como o estudo de toda legislação pertinente à revisão 

contratual requerida, incluindo-se nesse contexto a Lei 8.666/93 e a Norma 

DITN 107/20098, que esclarece conceitos importantes para o entendimento 

dos procedimentos relativos à especificação de serviços de terraplanagem. 

                                           

7 Fls. 33, 2ª Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro. 

 

8 Define a sistemática a ser empregada na execução de empréstimos de materiais utilizados na execução 

de aterros e dá outras providências. De acordo com essa norma empréstimos “são áreas indicadas no 

projeto, ou selecionadas, onde devem ser escavados materiais a utilizar na execução da plataforma da 
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DAS DEFINIÇÕES LEGAIS  
 

Antes de opinar sobre as questões que nos foram propostas, 

importante salientar os fundamentos legais que justificam o 

posicionamento adotado. 

 PROJETO EXECUTIVO  

Os Projetos Básico e Executivo constituem elementos 

informativos da mais alta relevância nas licitações e contratos, tanto que 

integram o Edital para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 7º, 

caput, incs. I e II, § 1º, incs. I e II, 41, incs. IV e V, § 2º, incs. I e II, da Lei 

8.666/93, compreendendo seus elementos verdadeiras normas editalícias. 

As finalidades do Projeto Básico por sua vez estão listadas no art. 

6º, inciso IX, letras “a” a “f”, do Estatuto das Licitações, e tem por 

finalidade estabelecer o conjunto de informações e especificações técnicas 

e de material que permitam a correta avaliação do custo da obra ou serviço, 

verbis:  

Art. 6º. Para os fins desta Lei considera-se: 

[...]IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 

elementos: 

[ ...]  

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 
a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os 
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 

                                                                                                                            

rodovia, nos seguimentos em aterro. Tais áreas são utilizadas para suprir a deficiência ou insuficiência 

de materiais extraídos dos cortes”. 
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e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
 (Destacou-se) 

Por isso mesmo a exatidão dos elementos técnicos e informativos 

descritos no Projeto Básico é imprescindível à fixação dos preços propostos 

com base na realidade do mercado, dando lugar à execução contratual que 

deve ser rigorosamente dentro das previsões do Edital. 

Assim sendo, é necessário que avaliação do custo global da obra 

decorra das especificações dos serviços, dos tipos e quantidades de 

materiais descritos no projeto básico com nível de precisão adequado para a 

sua perfeita caracterização e orçamento. 

De outra parte, conforme a definição descrita no item X do 

mesmo art. 6º, o projeto executivo compreende o conjunto de elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 

normas técnicas pertinentes.  

Inconcebível, portanto, qualquer discrepância entre os elementos 

informativos do PROJETO BÁSICO e as descrições do PROJETO 

EXECUTIVO, pois ambos se completam harmonicamente, confirmando o 

orçamento do custo global da obra. 

Tanto assim, que a Lei nº 8.666/93, reitora do certame, ao mesmo 

tempo em que só permite a realização de licitação quando houver projeto 

básico e orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 

todos os custos, no incisos I e II do art. 7º, veda, no § 4º do mesmo 

dispositivo a inclusão de quantidades de material divergentes dos 

quantitativos mencionados nos citados projetos, verbis: 

“§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de 

fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou 

cujos quantitativos não correspondam às previsões do projeto básico ou 

executivo” 

Em um primeiro momento tem-se, portanto, que a inclusão de 

serviços e materiais não previstos no projeto básico e executivo é vedada 

por lei. 

No entanto, in casu,  as especificações de retirada/obtenção de 

material necessário aos serviços de terraplanagem inerentes ao tipo de obra 

construída, duplicação e restauração da rodovia BR 060 (Lote 3),  

constantes do Projeto Básico e Executivo, se  mostraram insuficientes  face 

as adequações procedidas, durante a execução do Projeto Executivo, para 
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atender com exatidão a demanda exigida pela obra, conforme constatado 

pela contratante e devidamente registrado no Diário de Obra. 

Por essa razão, e para que não houvesse interrupção na 

continuidade da obra prevista no Contrato 0731/2010-00, o Consórcio 

contratante retirou e utilizou materiais como terra provenientes de caixas de 

empréstimo localizadas em propriedades particulares diferentes das 

determinadas no projeto executivo, vez que os proprietários daquelas se 

recusaram a fornecer tal material. 

Para tanto, como provado, o contratado teve que indenizar os 

referidos proprietários que se interessaram em fornecer material para a 

restauração e duplicação da BR-060. 

Trata-se, por conseguinte de circunstância incomuns e de fatos 

imprevisíveis, como é o caso de negativa de utilização de terra nas 

propriedades e locais traçados e definidos no projeto executivo, que 

resultaram em despesas e acréscimos de valores não previstos no contrato e 

em prejuízo do contratado. 

Vale ainda ressaltar que a constatação das insuficiências relativas 

a retirada do material necessário para a formação dos  aterros destinados a 

compor a nova pista da BR 060 (Lote 3), pelos motivos já expostos, foram 

discriminadas, quantificadas e avaliadas financeiramente, mediante as 

necessárias compensações para mais e para menos, pela própria 

contratante, como se constata nos quadros e planilhas que integram o 

pedido de revisão ora analisado.  

A LEI 8.888/93 

Como visto, o Estatuto das Licitações veda a alteração no objeto 

da licitação, tendo este sido traçado no presente caso como “Execução dos 

Serviços de Duplicação, Restauração da pista existente, implantação de 

ruas laterais, melhoramentos para adequação de capacidade e eliminação de 

pontos críticos e implantação de itens de segurança na rodovia BR-060 

(Lote – 03)”. 

Ocorre que a alteração em comento – inclusão de caixas de 

empréstimo não previstas no projeto executivo – se deu em circunstâncias 

imprevisíveis que oneraram o contrato firmado entre o DITN e o Consórcio 

contratado.  

Tal fato culminou, portanto, na formação de uma álea 

extraordinária, ou seja, de um risco contratual causado por evento não 

previsto. 
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Nesse contexto, Irene Patrícia Nohara, em sua obra 

DireitoAdministrativo9 esclarece de forma clara o que significa a álea 

contratual extraordinária a que estão sujeitos aqueles que contratam com 

aadministração pública citando, para tanto, a lição de Gáston Jéze: “evento 

que frustra todos os cálculos que as partes puderam levar em conta 

aocelebrarem o contrato – a circunstância que perturba a economia do 

contrato”. 

Além disso, o risco contratual em questão além de ser 

extraordinário enquadra-se na categoria de álea econômica, vez que decorre 

da aplicação da teoria da imprevisão. 

Isso porque a previsão no contrato é de que o material necessário 

para a conclusão da duplicação e restauração da BR 060 (Lote 3) seria 

fornecido pelos proprietários das áreas determinadas no projeto executivo, 

fato que não ocorreu, pois estes se negaram a fornecer brita e argila, sob o 

argumento de não existir interesse naquele procedimento. 

Assim sendo, para cumprir sua parte no ajuste o Consórcio 

contratado teve que, excepcionalmente, que procurar outras propriedades 

que tivessem o material pertinente para a continuidade da obra, como brita 

e terra e que, além disso, seus proprietários tivessem interesse em fornecê-

la mediante respectiva indenização. 

Trata-se, portanto, de circunstâncias anormais, alheia à vontade 

das partes e que podem ser consideradas como interferências ou sujeições 

imprevistas, que por tornarem oneroso o contrato, demandam uma revisão 

e readequação do mesmo. 

A Lei n⁰ 8.666/93 prevê em seu bojo, especificamente em seu 

artigo 65, a possibilidade da revisão e alteração contratual de comum 

acordo entre as partes,  com a finalidade precípua de restabelecer a relação 

que as mesmas  ajustaram no pacto inicial e que foi quebrada em virtude 

das situações imprevistas e excepcionais. 

Nesse sentido, o disposto no inciso II, alínea “d” do citado artigo, 

in verbis: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

                                           

9 Direito Administrativo, 3ª Ed., Editora Atlas, 2013. 
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

Vale dizer ainda que a possibilidade de se restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato atingido por fatos 

imprevisíveis, visa impedir que o contratado arque sozinho com os 

prejuízos decorrentes desse tipo de risco, autorizando a administração a 

promover o aditamento contratual. 

No caso em tela, não existe a possibilidade de adequação dos 

valores ajustados no contrato ou “bonificação” do Consórcio contratado em 

virtude das indenizações para os proprietários das áreas das caixas de 

empréstimo, porque não se trata de reajuste ou de premiação. 

No entanto, caso haja o requerimento de revisão contratual pelo 

Consórcio contratato, o órgão consulente deverá providenciar o 

ressarcimento dos valores pagos pelo mesmo a titulo de indenização de 

jazida, fazendo-o, no caso, por intermédio do instrumento apropriado, qual 

seja, o aditamento contratual.  

De mais a mais, impende registrar que tanto o Edital como o 

próprio Contrato analisados, seguindo a determinação legal prevista no já 

citado art. 65 da Lei n⁰ 8.666/93, prevêem a possibilidade da revisão 

contratual dos casos de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

como se passa a abordar. 

O EDITAL E O CONTRATO EXAMINADOS  

O edital de licitação tem função jurídica básica nos 

procedimentos licitatórios, impondo-lhes o regramento interno e externo, 

ao tempo em que se lhes antecede o fundamento básico dos contratos 

visados, estabelecendo, quanto a estes, a matriz pactual. 

Dessa forma, define-se como norma primordial dos ajustes, 

vinculando tanto os atos administrativos a ele relacionados, como as 

obrigações assumidas pelos particulares que atendam ao chamamento da 

Administração e dele participem.  
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A Licitação é um procedimento vinculado e regrado e definido 

nos termos da Lei n⁰ 8.666/93. 

O edital por sua vez, é o seu fundamento basilar, que define as 

normas e os aspectos específicos do procedimento ao nível da concreção 

jurídica exigida para a aplicação da Lei, in concreto, apagando do cotejo, 

no tocante aos seus aspectos fundamentais, qualquer possibilidade de 

aplicação de critérios subjetivos.  

A essas conclusões, ajusta-se a clássica lição do i. jurista Hely 

Lopes Meirelles10, segundo a qual:  “O edital é a lei interna da licitação, e, 

como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a 

Administração que o expediu (art. 41).”  

Essa vinculação ao instrumento convocatório é reiterada pela 
própria Lei n⁰ 8.666/93 ao preceituar em seu art. 41 que  “a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada” 

1. As normas do edital, portanto, irradiam-

se para os demais atos jurídicos componentes do procedimento, 

submetendo-os, de foram absoluta, ao seu regramento, inclusive quanto aos 

quantitativos que estimou e orçou para efeito de julgamento das propostas.  

2. O Edital que regulamentou a 
CONCORRÊNCIA 0832/2009, em seu item 26.15 das Disposições Gerais 
determina que os contratos originados do mesmo poderão ser alterados 
justificadamente por acordo das partes, com o fim de  “restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição do DITN para a justa remuneração do serviço, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual”. 

3. Por outro lado, o contrato 
administrativo está vinculado aos termos do edital e deve manter as 
condições essenciais traçadas no respectivo instrumento convocatório que o 
precedeu também no tocante as condições de pagamento, reajuste e revisão 
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

                                           

10 - Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 1995, pg. 250 
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4. O contrato n⁰ 0731/2010-00 ora 
analisado não foge à regra. 

5. Tanto que a redação de sua cláusula 
quarta que trata do pagamento e do reajustamento, prevê o pagamento ao 
Consórcio contratado o pagamento pelos serviços por ele executados,  dos 
valores previstos na proposta vencedora do certame, ressalvada a 
INCIDÊNCIA DE REAJUSTAMENTO E A OCORRÊNCIA DE 
IMPREVISTOS. 

ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

 

Vale repetir mais uma vez que a solicitação de adequação e 

bonificação requeridas pelo Consórcio contratado em meio a outras 

reivindicações de alteração no ajuste firmado entre o mesmo e o órgão 

consulente não é apropriada para o devido ressarcimento dos valores pagos 

a título de indenização. 

Na verdade, o pedido cabível e adequado no presente caso é o de 

revisão contratual face aos fatos imprevisíveis que ocasionaram o 

acréscimo de valores despedidos pelo Consórcio ALFA/JM/CBMI em 

virtude das indenizações de jazidas PAGAS e NÃO PREVISTAS NO 

PROJETO EXECUTIVO, para a que haja o ressarcimento pretendido e 

para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Este é inclusive o entendimento que vem sendo adotado pelo e. 

TCU ao se pronunciar sobre a possibilidade de alteração contratual em 

virtude de oneração decorrente de indenização de jazida não prevista no 

ajuste e paga pelo contratado para dar continuidade à efetivação da obra por 

ele empreendida. 

Veja-se nesse contexto o teor do voto de lavra do Ministro 

Aroldo Cedraz proferido na Tomada de Contas n⁰ TC 010.813/2006-5, ad 

litteram: 

 

VOTO 

 

 Conforme consta do exame de admissibilidade efetuado pela Serur e acolhido 

por este relator, o pedido de reexame interposto pelo Ministério Público/TCU contra o 

acórdão 720/2008-Plenário merece ser conhecido, uma vez que se encontram 

preenchidos os requisitos previstos no art. 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, aplicável 

àquela espécie de recurso nos termos do art. 48, parágrafo único, do referido 

diploma. 
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2. No que concerne ao mérito, a discussão da matéria gira em torno da dúvida 

quanto à possibilidade de contratos firmados entre o DITN e empresas do ramo de 

pavimentação sofrerem reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência da 

negativação, por razões alheias à vontade da Administração Pública, de parte das 

jazidas previstas no projeto básico com potencial destinação às obras licitadas. 

3. A conclusão da Serur encontra-se sintetizada nos itens 19 e 20 da instrução de 

fls. 128/33 do anexo 11. Eis o que consta dos referidos itens: 

“19. Dessa forma, não tendo a contratada logrado adquirir os materiais nas fontes 

indicadas pela Autarquia por motivos alheios à sua vontade e não sendo razoável que 

lhe fosse exigido prevê-los antes da elaboração de sua proposta de preços, mostra-se 

cabível a alteração contratual pactuada, mesmo em possível afronta à cláusula 

editalícia, mas em consonância ao que dispõe o art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº 

8.666/93. 

(...)Extrai-se do excerto de voto colacionado acima que, desde minha 

primeira manifestação em Plenário nesta fase recursal, tenho 

convicção de que a exigência, por parte de proprietários de jazidas 

potencialmente exploráveis, de preços demasiadamente discrepantes 

dos valores de referência justifica o reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. 

 

Como visto, tratando-se de acréscimo causado por fato novo, ou 

seja, indenizações por utilização de caixas de empréstimo fora das previstas 

e determinadas nos projetos básico e executivo, é possível a revisão do 

contrato e a repactuação do mesmo nos termos da legislação vigente.  

 

RESPOSTAS AOS QUESITOS 

Assentados esses fundamentos, é momento de se responder aos 

quesitos formulados pelo órgão consulente, a seguir produzidos para 

melhor clareza. 

Quesito A – SIM. Como visto nos argumentos expostos 

anteriormente, é legal e possível a repactuação do Contrato de Empreitada 

a Preços Unitários de nº 0371/2010-00 convencionado entre o DITN e o 

Consórcio ALFA/JM/CBMI, para o ressarcimento dos valores pagos por 

este último aos proprietários das áreas em que foram retirados os materiais 

necessários para os serviços de terraplanagem na duplicação da BR 060 

(Lote 3). 

Quesito B – Este quesito pode ser respondido em duas etapas. A 

primeira resposta é NÃO, pois inexiste previsão legal para ADEQUAÇÃO 

DE CONTRATO COM A RESPECTIVA INSERÇÃO EM PLANILHA 

DOS VALORES PAGOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 

PELO CONSÓRCIO DE EMPRESAS CONTRATADO.  
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Em um segundo momento, como já esclarecido na resposta do 

quesito A, a resposta poderia ser positiva - SIM, caso a solicitação feita 

pelo Consórcio contratado observasse as determinações contidas na 

norma pertinente, Lei n⁰ 8.666/93, em seu art. 65, inciso II, alínea “d”. 

Ou seja, o pedido adequado no caso analisado é o de REVISÃO 

CONTRATUAL destinado à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, quebrado em virtude do acréscimo de custos para o 

Consórcio contratado ao indenizar as caixas de empréstimos não previstas 

nos projetos básico e executivo do Edital 0832/09, devendo a repactuação e 

o ressarcimento pretendido serem  ajustados em aditivo contratual. 

Portanto, como conclusão, impende reiterar mais uma vez que 

qualquer empresa ou consórcio de empresas em situação análoga a narrada 

pelo órgão consulente poderá fazer jus a revisão e a repactuação contratual, 

observadas as condições e à forma previstas na Lei n⁰ 8.666/93.  

No entanto, o pedido de “bonificação” imediata pleiteado na “2ª 

Adequação de Projeto em fase de obra com reflexo financeiro” não 

encontra respaldo no Estatuto das Licitações e nas demais normas 

pertinentes à matéria, devendo, via de consequência, ser indeferido. 

É o parecer.  

 

Goiânia, 25 de junho de 2013. 

 

 

Pamôra Figueiredo Cordeiro 
Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Professora de Direito Administrativo e Ambiental e Advogada 
(OAB/GO 18.237) 


