
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se  de  pedido  da  empresa  CBC  –  Construtora  Brasil  Central  Ltda,
1457988,  apresentado no dia  23.11.2015,  visando ao reajuste  nos preços de execução da obra  de
reforma e  ampliação do imóvel localizado no  Setor  de  Garagens Oficiais Norte-SGON, objeto do
Contrato SJ/DF n. 13/2014. Trata-se, ainda, de manifestação da empresa, 1457996, em que se mostra
contrária à substituição das garantias apresentadas, conforme lhe foi solicitado no Ofício n. 099/2015
Setra, 1443020.

A requerente solicita o reajuste nos preços com base em diversos normativos, com o
objetivo de "recompor os preços praticados no contrato em razão de fatos plenamente previsíveis no
momento da contratação, diante da realidade existente".

Nesse contexto, considerando as informações do Nucaf, 1458009 e 1458800 e  da
Seaju 1511888:

1. CONHEÇO do pedido de reajuste apresentado pela empresa CBC – Construtora
Brasil Central Ltda , 1457988, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO , com fulcro nos termos da
Cláusula Nona do Contrato n. 13/2014, in  verbis:“Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis,
ressalvado o disposto na alínea “d” do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93.”

2.  DETERMINO  que  sejam  aceitas  as  garantias  apresentadas  pela  empresa,
procedimento que não trará maiores riscos à execução do contrato, conforme entendimento da Seaju,
no Parecer 1377236.

Ao Nucaf para notificar a empresa da presente decisão.

RUI COSTA GONÇALVES
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves, Diretor do Foro, em 10/12/2015,
às 18:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1524312 e o código CRC B9B100EF.
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