Brasília, setemb ro de 2020.

Ao Excele nt íssimo XXX.
Dig níssimo Go ve rna dor do Estado de XXX.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTA DA CONSTRUÇÃO
(CBIC), entida de XXX, na qualidade de repre se ntante XXX, vem,
pela prese nte, dize r e req ue re r o que seg ue:
1. Como é notório, o preço de insumos re le vante s do setor da
const rução civil sofre u a ume ntos sig nif icativos nas últ imas
sema na s e meses. Dentre estes, estão o aço, o cime nto e o XXX,
ins umos q ue tive ram se us preços ele vados para m uito além da
pre visão inflacionária e que têm forte repercussão na est rut ura
de custos dos co ntratos públicos de obras e se rviços de
enge nha ria.
2. A alta abrupta, expre ssiva e impre visíve l no preço destes
ins umos tem provocado impacto re le vante no âmbito dos
contratos administ rativos de obras e serviços de enge nharia,
one ra ndo, dif ic ulta ndo e, por ve zes, inviab ilizando a
continuidade de sua e xec ução.
3. Sob o orde name nto j urídico vig e nte, como se depree nde de
pare ce r j urídico ane xo, estes ônus havidos na e sfe ra destes
contratos caracte rizam desequilí bri o econ ômico-financei ro,
exigindo da s Administrações Públicas pro vidê ncias urge nte s e
suf icie nte s pa ra a compe nsação dos prej uízos ge rados.
4. Dada a dime nsão das variações no preço destes ins umos, os
impa ctos sofridos têm ge ra do one rosidade e xcessiva no âmbito
da e xecução destes co ntratos, a ponto de comprometer e m
muitos casos a sua e xeq uib ilidade financeira.
5. É impe rioso, sob este contexto, que as Administrações P ública s
promo vam urge nteme nte o suficie nte reequilíb rio econômicofina nceiro de stes cont ratos. A ausê ncia de providê ncias de sta
ordem, no prazo de mandado, não ape nas ret ratará violação ao
de ve r j urídico de re equilib rar os contratos púb licos que pesa
sobre as Administrações, como contrib uirá para dete rioração
do ambie nte j urídico -instit ucio nal para o dese nvolvime nto
negócios púb lico-privados. Afinal, o descumprime nto de
obrigações
lega is
e
contrat uais
rele vantes
pelas
Administrações é um fato gra ve que concorre diretame nte para

enca rece r
os
custos
de
transação
da
contratação
administ rativa, onerando progre ssivame nte os orçame ntos
púb licos e, em última análise, o próprio contrib uinte.
6. Com f undame nto na s conside rações acima, a CBIC req ue r que
esta Administ ração proce da à imple me ntação das seg uintes
pro vidê ncias re le va nte s voltadas a mitigar os dese quilíb rios
econômico-f ina nce iros havidos nos contratos de obra e
serviços de e nge nha ria:
a. Edição de ato no rmativo vo cacionado à definição de
req uisitos, metodologia e prazos, incl usive para a
apre ciação pela Administração Púb lica, para proce de r ao
reeq uilíbrio eco nômico -finance iro dos contratos de obras
e serviços de e nge nha ria efetivame nte impactos pela alta
no pre ço de ins umos re le vantes, de aplicação sub sidiária
à disciplina pre vista no contrato administ rativo;
b. Instit uição de portal na inte rnet para a veic ulação de
informações ace rca da tramitação dos processos de
reeq uilíbrio econômico-f inance iro, com a veiculação de
informações sobre fase de tramitação, autoridade
responsá ve l por cada pro vidê ncia de mandada, data de
ing resso e de saída do processo por cada órg ão afetado
para profe rir despacho o u manife stação, conte údo
integral de pa rece re s, decisões e manif estações.
c. Instit uição, q uando a Administração não co ntar com
q uadros técnicos capacitados para procede r às análise s e
a valia ções, de comitê técnico e xterno , constit uído por
especia listas indepe nde nte s, com o escopo de realizar o u
aferir os cálculo s demandados para a definição do
reeq uilíbrio
eco nômico-financeiro,
o u de
e xarar
ma nife stações de cunho técnico ace rca dos processos de
reeq uilíbrio eco nômico -finance iro;
d. Aditame nto dos cont ratos administ rativos de ob ras e
serviços de e nge nharia, para o fim de introduzir de modo
conse nsual com o cont ratado privado clá usula arb itral
o u compromissória, com vistas a s ubmeter à via da
arb itrage m as eve nt ua is dive rgê ncias entre as partes
re lacio na das ao tema reequilíb rio econômico-f inanceiro;
e. Promoção do integral reeq uilíb rio econômico-f inance iro
dos cont ratos de obras e se rviços de e nge nharia
concretame nte impactados pela alt a no pre ço de
ins umos, inde pe nde nteme nte da dime nsão do impacto
sofrido na est rut ura de custos do cont rato, abstendo-se
de conside ra r na conta do reequilíb rio insumos o u ite ns

que variaram apenas ordinariame nte, seja para mais o u
para me nos.
Dia nte do e xposto, a CBIC espera sejam imple me ntadas, com a
de vida e dema nda da urgê ncia, todas as pro vidê ncias
req ue ridas acima.
Re no va ndo os votos de respe ito e apre ço por esta inst it uição,
sub scre ve -se, atenciosame nte.

