
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

   
Parecer n.º 475-2021/LIC

Processo n.º 2019/11956

EMENTA:  CONTRATO.  MANUTENÇÃO  DO  DESCONTO
GLOBAL.  INCIDÊNCIA  SOBRE  O  ORÇAMENTO  BASE
OBTIDO  NA  PROPOSTA  INICIAL.  INTELIGÊNCIA  DO
DECRETO  MUNICIPAL  N.°  18.586/2017  E
JURISPRUDENCIAL.

À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

 
          Cuida-se  de  pedido  de  termo  aditivo  de  acréscimo  de

quantitativos correspondendo ao acréscimo de 6,83% do valor global original do

contrato,  sob  o  argumento  de  que  com  o  avanço  da  obra  constatou-se

incompatibilidades entre os quantitativos previstos em projeto/orçamento e a real

necessidade a ser executada, que deveriam ser ajustadas. 

                  Sobre a manutenção do desconto global, pactuado na cláusula

segunda do contrato nº  314/2020 esta Procuradoria  manifestou-se solicitando

análise técnica.                           

   Em  resposta,  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços

Públicos, esclareceu que o percentual de desconto global ofertado pela proposta

vencedora, já foi considerado,  aplicando-se apenas aos itens incluídos, visto

que os demais possuem preços unitários pré-definidos, pactuados pelo contrato.

      

         Com o esclarecimento,  os  autos retornaram para  Parecer

jurídico encaminhou os autos a esta Procuradoria para Parecer Jurídico sobre o

aditivo contratual para aumento dos quantitativos.

     É o relatório.

     À Análise.
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   No âmbito municipal, editou-se o Decreto 18.586, em 05 de

janeiro de 2017, para estabelecer regras e critérios para contratação de obras e

serviços  de  engenharia,  dando  ainda  outras  providências.  O  capítulo  III  do

mencionado Decreto cuida da formação dos preços e da celebração de aditivos

em obras e serviços de engenharia.

   Impõe, observar-se, sobre a matéria objeto da consulta, para

melhor esclarecimento que o art. 13 do regulamento municipal reproduz o art. 14

do Decreto Federal 7.983/2013: 

 

“Art. 13. A diferença percentual entre o valor global do contrato
e o preço global  de referência não poderá ser reduzida em
favor  do  contratado  em  decorrência  de  aditamentos  que
modifiquem a planilha orçamentária.

                             

         A questão foi regulada no contrato na Cláusula Segunda:

O objeto do presente contrato será executado sob o regime
de  empreitada  por  preços  unitários,  não  havendo
compromisso  do  CONTRATANTE  em  atingir  os  valores
previstos neste contrato.

Parágrafo  Primeiro  –  A  diferença  percentual  entre  o  valor
global do contrato e o preço global de referência (paradigma
oficial),  nos  termos  do  artigo  13  do  Decreto  Municipal  nº
18.586, de 5 de janeiro de 2017, não poderá ser reduzida
em favor da CONTRATADA.

  O objetivo final é garantir a manutenção efetiva da proposta

apresentada pela  contratada sem a ocorrência  de jogo de planilha,  conforme

diretriz dos órgãos de contas:

Para  evitar  a  ocorrência  de  jogo  de  planilha,  a  diferença
percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir
dos custos unitários do sistema de referência utilizado  não
poderá  ser  reduzida  em  favor  do  contratado  em
decorrência  de  aditamentos  que  modifiquem a  planilha
orçamentária.
Acórdão 1514/2015.
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  Nesse sentido,  o entendimento desta Procuradoria é que o

desconto global deve ser garantido em relação ao valor global do contrato.

  Dito de outra forma, nos aditivos o percentual de desconto não

deve ser aplicado apenas em relação aos itens novos, mas em relação ao valor

global.

  Esse, também, é o entendimento do TCU, conforme segue:

Na hipótese de celebração de aditivos em contratos de obras
públicas para a inclusão de novos serviços,  o preço desses
serviços  deve  ser  calculado  considerando  o  custo  de
referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de
referência  a  diferença  percentual  entre  o  valor  do
orçamento-base  e  o  valor  global  do contrato obtido na
licitação,  com  vistas  a  garantir  o  equilíbrio  econômico-
financeiro  do  contrato  e  a  manutenção  do  percentual  de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI,  da Constituição Federal  e aos arts.  14 e 15 do
Decreto 7.983/2013. Acórdão 2699/2019

Assim,  recomendamos  que  sejam  revisados  os  valores
ajustados para que atendam o entendimento esposado.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de outubro de 2021.

         
Vinícius da Rosa Arruda,
Procurador do Município,

OAB/RS nº 74.616.

À apreciação da autoridade superior.

                     De acordo 
           Em  _____/_____/2021.

 
Adriano Tacca,

Procurador-Geral do Município,
      OAB/RS nº 60.190.
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