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Rf,F_ PROC_ N'0r2r20r8

REQUERENTE: Presidência da CMSB

ASSUNTOT PRORROCAÇÃO DO CONTRÁTO N" 011/2018 - CMSB

f,Mf,NTA: Termo Aditivo (Pronogação do
Contrato n" 0l l/2018) aplicação da t i Federal
n' 8 66683 Possrbilidade Juridrca Aprovaçáo
dê Minutâ de Termo Aditivo de PÍorrogação de

pen-ocnn .l uníotco

r-REtÀTón )

1.1. Trata-se de procedimento administrativo, iniciado em 19 de âsosto de 2019,

subscÍito pelo Prcsidente da Cámarà Municipâl de Sâo B€mardo, solicitado formalização dc

Termo de ProrÍogaçâo ao cont.alo n" 011/2019, tendo como objeto contratação de empr€sa

especializadâ em servrços de Eúgenhana parâ RefoÍma e Ampliâçâo do PÍódio da CámaÍa

Municipâl de São Bemardo/MA

1.2 AleSa a requerente, que o €ontrâto expirani no dia 29 de agosto de 2019, e por ser€m

serviços continuos e não podem sêr interÍompidos deudo a sua essencialidade

I I Coota manifestação com a empresa contratadâ int€resse na renovaçào do contrato,

inclusive mantendo os valores in;cialme.ie contratados

É o relrrório. Pâssâmos a opimr.

II-ANÁI,ISE DA DEMANDA

2.T DA POSSIBILIDADE Df, PRORROGACÃO DO PRAZO DE }IGÊNCIA E EXECUCÃO
DE CONTRÁTO PARA REALIZÀCÁO DE OBRA PÚBLICA. DO ÂCOLIIIMENTO DA

TEORIA DA IMPREVISÃO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE EM SEU

ARTIco 38. lNctso xxl E ARTIco 57. PARÁGRÁFo t'. tNctso . DA LEI IEDf,RAL
Nô. 8.666/93.

A definrçào d€ contíato feita de uma forma sucinta e clara é um acordo de vontades licitâs

firmado por duas ou mais pessoas na conformidade da ordem juridica vigente, com a finalidade de

tÍansfenr, modificú, adquúirou extinguir Íelaçõ€s de cunho parrmonial
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A ilustÍe doutnnadora Maria Helenâ Diniz conceitua contrato como seirdo "o acoÍdo de drras

ou mâis vontades, na conformidade dâ ordemjurídicâ, destinado a estabeleceÍ uma regulÍunentação de
inteÍessês entÍe as part€s, com o esmlpo de âdqunir, modificaÍ oü extinguir Íela{ões jurÍdicas de

naturezá parimonial" [r]

Nô mesmo sentido dita Silvlo de Sâlvo Venosa que trâtâ de contratos como sendo "uma relaçâo

lurídica tÍansilória de cunho pecuniário, unindo duas ou mais pessoas, devendo uma (devedor) realizar

umâ prestaçâo à outra (cÍedoo. A Íesponsâbilidâdê que aflora no descumpnmento, mâtenal;zindo-se
no patflmônio do devedor queFnos pârecer que úo inteSÍa o ànago do concêito do iníituto, emboÍâ
s€Ja fator de vital imporLância".i1d

Os contratos administrativos, no BÍsil, são regidos pela nomc e principios do direito
públic6, que apenas alenuam âs regrâs do diíeito privado supletivamente

Segundo Hely Lopes Meirelles, contraro administrativo é "o ajüste que a ÀdministÍação

Públic4 agindo nessâ qualidade, firma com o particular ou outÍa entidade admmistmtiva pam a
cons€cuçào de obJet vos de interÊssê público, nâs co.dições estabêlecidâs pela própÍa AdíninistÍação
Pública" t,rrl

Assim sendo, todo contrato, seja público ou privado, segue alguns princípios basilâres, tais

como o contÍato faz lei entÍe as paíes e deve ser cumpfldo o pactuado integralmente, sendo que paÍa

a âdministraç.ão pública esses principios são mitigados, Já que a lei autoriza a Íescindir .milateÍalmente
o conrato. Ambos pnncipros que drzem respeito â obriaatoriedâde do que fora conveflcionâdo entre

as paÍtes pactumtes

No que lanee âcercâ dâ miLxiín do pacta snt sehdrul4 ou seja, o contrâto deve sêr cumpÍido
e as paíes devem honÍar o que fora pactuado a qualqueÍ custo atualmente êncontra-se em pap€l de

menoÍ relevância no contexto juridico social com o advento da teoria da rmprevisão prevBta

exprcssâmcnte em divcrsos diplomâs lcgars

Clarividente que a teoria da impreviúo é amplamenÍe aceitâ no que tange aos contÍatos
administÍâtivos tantô nâ doutÍin4 quanto na junsprudênciâ dominante No mesmo sentrdo, âcoÍda
HelyLopes Meirelles, "quaÍrdo sobrevêm eventos novos, extraordinários, imprevistos e impreMsrveÉ,
oneroso6, retardadoÍes ou impeditivos da execução do contralo. a pârt€ âtingida fica libe.âda dos

encargos oÍginárics e oajusteháque ser revis.o ou.escindido, pelaaplicação da teoria da imprevisão,
provinda da cláusula ,"ár.§ .ric rt rrriáÍs, nos seus desdobramen.os dc forçâ maior, casô fonuito, fato
pÍincipe, fato da administração pública e inteÍferências imprevistas".lr!

A lei em tulcÍo, Iêi 8666/91 tratâ deslâ alteÍação dos contÍatos administrativos pelâ

âdminisrÍação públicâ e a necessidade da aplica{ão dajá existente e consagÍada teoria dá imprevrsào
âtos contratos administrativos em face de eventuais, impreüsiveis e supervenientes mudanças que

possam ocorÍer no conaexto socio pollnco e econômicos em quê foi realizado o contrato administratiro
acima de ludo alheios a atuação das paíes pactuantes
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Segundo reza o anigo 57 em sêu paÍágÍafo p.rmeiro da lêi sub jltiice. aos $tes dâ

âdministraçào é peÍmitido que se hçâ a aheÍa€o unilateÍal dos coÍ§atos âdministrativos, inclusrve ao
que tange a data de entÍega dâs meÍcâdoriâs

"Árt. 57. Á dtação dos con rdros tegidos por esta IEi lent
alstritu à riq:êncm dos rcqrectiws créditos oryanentános, erceto
qMnto eot wlulitws:

§ la Os pmms de início dc etapas de eredçõo, de conclusão e

de entreg, allmttem pmrmgoção, ,Mntidas as denais cLiüs los
do cohtrato e asseguruíL, o manutenção de selt eqillbrio
econômico-linanceirc, delde que ocom algrn ck)s segtintes
notiyos, deyi&rnenle autuados eh pftÊess.r:

lI - supeneaiência delato ãcqcional oü inqrct'ishvl, dtanho
à rontade das portes, que alíc.efandarrrentalrnenre 6 condiçtus
de q..ryão do coãta.lo: "

No caso concÍeto a obÍa não foi executada no prazo anteÍiormente estipulado por coíts do

FÉriodo chuvoso de acoÍdo com a docum€ntação juntadâ aos autos.

III - DTSPOSITIVO

Ante aos fatos expostos e análise JuÍidicâ reâlizd4 entende-s€ por opinâr nesre paÍecer que

e leSalmente possivel o OÍdênador de Despesâs auroÍizar pleiro requ€f,do, qual s€Ja, fornaliação do
PrimeiÍo Aditivo contÍatual ao CoÍtrato n' 095/20 I 8 (prorÍogação de prazo de vigência e execuçáo).
Ne$e sentido, aprovamos a Minuta dê Termo Aditivo ânexado nos autos pelâ CPL, eis que a mesma

encontÍa-se amparada pela fêi FedeÍâl 8.666/93 .

É o parecer sub censura.

IV. f,NCAlITINHAMENTO

Encarninhem-se os aulos ao Ord€nador de Dcapes$ para conhecrmento do presente Parecer
Jürídico, bem como rutorizaçáo para o pleito solicitado por paíe da SecretaÍia Municipal dê Sâude.

Sâo Bemardo MA, 23 de âgosto de 2019

oAB/MÁ 12.332
Assessot ,lurhlico do

(-áÍaru Municipal.le &o Berranlo -MA
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