
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

PARECER IURÍDrCO Ne 064/2O2O
DE LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9O2 I 2019
TOMADA DE PREçOS Ns 043/2018

EMENTA: Direito Administrativo.
Alteração Contratual. Termo Aditivo de
Prazo e Acréscimo de valor. Contrato Ns
02e/20Le.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação para análise e manifestação referente a renovação

contratual e acréscimo de quantitativo ao CONTRATO N"029/20t9, cujo o objeto é

Execução de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública

da Zona Urbana e Rural do Município de Santa Izabel do Pará, celebrado com a

empresa PHASE PROJETOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES ITDA.

O referido contrato está vigente até a data de 27.02.2020.

A SEMAD despachou para esta AIUR, encaminhando Ofício ne 035/2020 -
SEMOP, consultando a empresa sobre a possibilidade de renovação e acréscimo na

mesma condição do contrato originária; Cópia da Concordância da empresa em

renovar e acrescentar o quantitativo; Ofício N'50/2020-SEMOP, Reserva de dotação

orçamentária; Planilha de acréscimo de 25%o. Na qual passamos a opinar.

É o relatório.

2. ANÁLISE JURÍDICA

Compulsando os autos, verificamos que as questões pertinentes à

regularidade do feito até a celebração da avença foram tratadas tanto por esta

Assessoria |urídica, quanto pelo controle Interno, despicienda portanto de nova

avaliação de todo o arcabouço, pelo que me atenho à análise direta do pleito da

contratada.

Pois bem.

Quanto ao mérito da solicitação, se abstendo dos aspectos discricionários

do ordenador de despesas quanto as alterações do projeto inicial, visualiza-se a

possibilidade de realizar um termo aditivo em função da modificação do projeto e

especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, conforme
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exposro pela Administração no interesse da EXECUÇÃo DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA

URBANA E RURAL de Santa Izabel do Pará.

Sobre tal ponto, passamos a analisar:

7,.L. DA POSSIBITIDADE DE ATTERAR O CONTRATO AINDA VIGENTE.

FUNDAMENTOS IURTDICOS. LEI 8.666 / 93.

Tendo como premissa, o disposto no art.54 da Lei8.666/93:

Art. 54. 0s contratos administrativos de que trata esta Lei

regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Utilizando o disposto na legislação federal acerca da alteração dos contratos

administrativos, assim dispõe o art. 65 da Lei 8.666/93:

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

I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações,
para melhor adequação técnica aos seus obietivos;
bJ quando necessária a modificação do valor contratual em

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de sett objeto,
nos Iimites permitidos por esta Lei: [Grifei)

Ademais, em complementação ao art. 65, referente aos limites permissivos

para alterações, assim dispõe a Lei de Licitações:

§ Lq O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25%o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato. e. no caso particular de reforma de

edifício ou de equipamento. até o limite de 50%o [cinquenta por
centol Dara os seus acréscimos.

§ 2a Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os Iimites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: [Grifei)

Compulsando os autos, observamos que o percentual de ACRÉSCIMO é de 25 o/o,

correspondente a R$ 300.022 ,87 (trezentos mil, vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)

portanto encontra respaldo nos limites permissivos da Lei de Licitações, passando o valor

Global do Contrato 29 /2019-PMSIP para R$ RS 1.501.337,56. Sendo assim, não

visualizamos óbice quanto ao acréscimo de valor.
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oreferidocontrato,foraaditadoatravésdolsTermoAditivo,que...t, I elcl rLru LUrtLr uLv' . :

prorrogouavigênciainicialmentepactuadaaté0B,O2,Zo20,devidoasaitt

noprojetodeexecuçãoeajustesexpostaspelaSEMOP'sefaznecessário

prorrogação de PYazo'

Utilizancloodispostonalegislaçãofederalacercadaprorrogaçãodos

Contratos administrativos, que assim dispõe em Seu art. 57 da Lei 8.666193:

Art.57. A duração clos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita

à vigência dos respectivos créditos orçamentários' exceto quanto

aos relativos:
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução' de conclusão e de

entrega admitem prorrogação' mantidas as demais clátrsulas do

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, a.rà" qr. ocorra algum dos seguintes motivos'

Sendoassim,nãovisualizamosobiceàprorrogaçãoporma1l12meses.
Todavia, como recomenda o próprio art. 5l ,5zo àa rei s.ooo193, é indispensável à

autorização da autoridade competente'

3. CONCLUSÃO

Diante clo exposto, esta Assessoria ]urídica entenrle s;er l:rossível a :ih'el"ação

contralual e elaltoração do 1a terln'Lr errlitivo cle pt'a'zo e lcréscimr: cle valor no

per.cr:niu;ri dc 25 a/o,paraatencler aos ilteresses cla Adnrirlistraçiro PÍrl;iic:r'

Recomenda-seainda,apublicaçãodoterlnoaditivoernobediênciaao
princípio c1a publicidade e Lei de Licitações'

É este o Parecer. S;.M J'

Santa lzabel do Pará, 18 de F reiro de 202.0.

NOCHE PIRES
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