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RrF. PROC. N' 012/2018

RXQUER.ENTf,: Presidência da CMSB

ÁssuNTo: PRoRROGAÇÂO DO CONTRATO Nô 0l r/2018 - CMSB

EMENTA| Termo Aditivo (Prorrogação do
Contrato n' 011/2018): aplicâção da Lei Federal
n". 8.666/91. Possibilidade Jurídica. Aprovaçào
de Minuta de Termo Aditivo de Prorrogação de

PÀRECf,RJURÍDICO

I_RELÁTóRIO

' 1.1. Trata-se de procedimento administrativo, iniciado em 3l de outubro de 2019,

subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal de São Bernârdo, solicitando formalização do 2"

Termo Àditivo visando â prorrogagão âo contrato n'.01I/2019, tendo como objêto contrâtação

de empresa especializada em serviços d€ Engenharia para Relorma e Ampliação do Prédio da

Càmara Municipal de Sâo BernardoMA.

1.2. Alega o requerente que o contrato expirará no dia 30 de novembro de 2019 e que a

obrrreformâ precisa ser concluida.

1.3, Costa nos autos â mânifestação som â empresa contatada interesse na renovâçâo

do contrâto. inclusive mantendo os valores inicialmente contratados.

É o relâaório. Pâssâmos â opinâr.

II - ÁNÁLISE DA DEMANDA

2.I DA POSSÍBILIDADE DE PRORROGACÂO DO PRAZO DE VIGÊNClA E EXECUCÃO
DE CONTRATO PARA REALIZACÂO DE OBRA PÚBLICA. DO ACOLHIMINTO DÀ
TEORIA DÀ IMPREI'ISÃO PELO TtrXTO CONSTITUCIONAL IAGENTE EM SEU

ARTIGO 38. INCISO XXI E ARTIGO 57. PARÁGRATO 1".INCISO II. DA LEI FEDtrRAL
No. 8.666/93.

A definição de contrato feita de uma forma sucinta e clara é um acordo de vontades lícitas

firmado por duas ou mais pessoas na conformidade da ordem jurídicâ vigente, com â finalidade de

transferir, modificar, adquirir ou extinguir relâções de cunho patrimonial.



'Éa"qca.,Ê'

..*\7*
!!@

ESTADO DO MÀR4NH,1O
CAMAM MUNICIPÀL DE S'íO BERNÀRDO

cNPJ 07-ó29_ 520/A001 -07
Rud ConeqoNestot '215 Ce tru CEP:65-55A A00-

Sõo Be otulo/M4

a
A ilustÍe doutrinâdora Mâriâ Helena Diniz conceituâ contrato como sendo "o acordo de duas

ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação

de interesses entre as paÍtes, com o escolpo de adquirir, modificar ou extinguir relações j urídicas de

nâturezâ patrimonial".Iil

No mesmo sentido dita Silvio de Salvo Venosa que trata de contrâtos como sendo "uma
relação jurídica transitória de cunho pecuniário, unindo duas ou mais pessoas, devendo uma
(devedor) realizar uma prestação à outra (credor). A responsabilidade que aflora no descumprimento,

materializando-se no pâúimônio do devedor quer-nos parecer que não integm o ámago do conceito

do instituto, embora seja fator de vital importância".!il

Os contÍatos administrativos, no Brasil, sâo regidos pelas normas e principios do direito
público, quc apcnas âtenuarn as regras do dircito privado supletivamente.

Segundo Hely Lopes Meirelles, conkato administrativo é "o ajuste que a Administração
Pública, agindo nessa qualidade, firma com o particulâr ou outra entidâde âdministrativa pâra a

consecução de objetivos de interesse público, nas condiçõ€s estabelecidas pela pópria
Administragão Pública".ljil

Àssim sendo, todo contrato, seja público ou privado, segue alguns princípios basilares, tais

como o contrato fÍrz lei entre as partes e deve ser cumprido o pactuado integralmente, sendo que pam

a administÍação pública esses princípios são mitigados, já que â lei âutorizâ a Íescindir

unilateralmente o contrato. Ambos principios que dizem respeito à obÍigatoriedade do que fora

convencionado enhe âs paíes pactuantes.

No que tange acerca da máxima do pacla sunl sen)aúda, on seja, o contrato deve ser

cumprido e as pdtes devem honrar o que fora pactuado a qualquer custo atualmente encontrâ-se em

papel de menoÍ relevância no contexto j uríd ico social com o advento da teoria da imprevisão prevista

expressarnente em di\eÍsos diplomâs legais.

Clarivident€ que a teoria dâ imprevisão é amplamente aceita no que tange aos contmtos

administrativos tanto nâ doutrina, quÀlto na jurisprudência dominante. No mesmo sentido, âcorda

Hely Lopes Meirelles, "quando sobrevêm eventos novos, extraordinarios, imprevistos e

imprevisíveis, onerosos, Íetardadores ou impeditivos da execução do contrato, a parte atingida fisa

liberada dos encargos originários e o ajuste há que ser revisto ou rescindido, pela âplicâção da teoria

da imprevisão, provinda da cláusula rub s sic stantibus, nos seus desdobramentos de foÍça maior,

caso foíuito, fato príncipe, fâto da adminisúaçâo pública e interferências imprevistas".liyl

A lei em fulcro, lei 8666/93 trata desta alteração dos contratos administrativos pela

administração pública e a necessidade da aplicaçâo dajá existente e consagradâ teoria da imprevisão

atos contratos administrativos em face de eventuais, imprevisiveis e supervenientes mudanças que

possam ocoÍTer no contexto socio político e econômicos em que foi realizado o contmto

administrativo acima de tudo alheios â atuação das pârtes pactuantes.
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Segundo reza o anigo 57 eÍn seu parágrafo primeiro da loi sub judice, aos entes da

administraÉo é permitido que se faça a alteração unilatemldos contÍatos administrativos, inclusive
ao que tange a dala de entrega das mercadorias.

"Art. 57. A d ração dos contralos regidos por esta Lei frcará
adstrita à vigência dos rcspecliyos créditos orçamentthios,
exceto q anto aos felatiyos:

§ l9 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e

de entrega admitem prcrlogação, ma tidds as demais cláusulas
do contrato e assegutdda a anutençAo de se eq ilíbio
econômico-fnanceiro, desde que ocoÜa algum dos seguintes
moíiyos, deyidane te auíuados em ptocesso:

Il-sape e iê,tcia de fato elcepcioial ou imprcyisí,e|,
estrunho à eontade dos portes, que írlterc Íurrdamerrtalrneníe as
condições de evcução do conbalo; "

No câso concreto a obm não foi executâda no prazo anteriormente estipulado por conta
do periodo chuvoso de acordo com a documentaçãojuntada âos autos.

III - DISPOSITIVO

Ante sos fatos expostos e análisejurídica realizada, entende-se por opinar neste paÍec€r que
é legalmente possivel o Ordenador de Despesas autorizar pleito requerido, qual seja, formalização do
Primeiro Aditivo confatual ao Contralo n" 095/2018 (prorrogação de prazo de vigência e execução).
Nesse sentido, âprovamos a Minuta de Termo Aditivo anexado nos autos pela CpL, eis que a mesma
enconha-se amparada pela Lei Federal 8.666193.

É o parecer sub censura.

IV - f,NCAMINHAMENTO

Encarninhem-se os autos ao Ordcnador de
Pâr€cer Jurídico, bem como autorizâção parâ o pleito

São Bemardo MA.20 de novembro de 2019.

oABIt{A 12.332
Assessor Jurídico da

Cânara Mmicípal de São Bernardo -MA

Despesas para conhecimento do presente

solicitado.
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