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REF. PROC. N'012/2018

REQf:ERENTE: Prcsidência da CMSB

ASSUNTO: Aditivo de Aoréscimo âo Contrâlo n'0 I l'2018 - CMSB

EMENTA: Termo Aditivo de Acréscimo ao

Cc'ntrato n'011/20I8-CMSB: aplicação da lci
Fealeral n'. 8.666/93. Possibilidade Juddica.

Aprovação dc Minuta de Termo Adiiivo de

PARECER JURiDICO

I -RELATÓRIO

L L A presente ânálise visa apreíjiaÍ a solicitação descrita no Memorando datado de 17

de dezembro de 2019, através do qual o Assessor dcsta Câmara Municipal de São Bemârdo' Sr

FranciscoCélioBezer,aeocamiúaaoExceleütissimosenhorPresidentedaCâmaraMunidpal

de São Bernardo - MA a justificativa, planilha orçamentaria e projeto apresentados pelo Sr

Leonardo Lins Arcovelde, Engenhciro Civil responsável pelo aconlpanhamcnto dos serviços de

Engenhârla para Reforma e Ampliação que eslão sendo Íealizados no Prédio dâ Câmara

Municipal de São Bemardo _ MA, requerendo a celcbraÉo de termo aditivo de âctéscimo ao

Contrato n' 011/201S-CMSB

L2. De âcordo com à justifioativa apresentada pelo Engenheiro Civil Leonârdo Lins

Arcoverde, rcsponú\el pelo âcompaúamento da rcieÍi'lâ refonna' há a necessidâde de

realizaÇão de adilrvo dc acrescirno de 49.54% (quarenta e nove inteiros e ciÍquenta e quâtro

ceniésimos porcento), o que rcprcsentao m\rntante de R5 79'2 1q,04 (setcnta e nove mil' duzentos

e dezenovereais e quatro centavos),pois o projeto inicialcontemplavaapenasas lajes para un

banheiro, porém sc verificou â necessidade de colocação de laje (rm todas as áreas a sellm

ampliadas pâra evitâr a proliferação de morcegos nas instalações do prédio' bem como pela

constaüÇão dânecessidade de instâlação dc novassâlas parâ funcionârem comodcpósito' copa'

cozinha e arquivo.

1.3. Não consta nos aulos a manifestação da empresa responsável pela execuSo da

Íeformâ em oomento, a qual, apesar ale cstârobdgadâa aceitfi nas mesmascondições contÍahrâis'

os acréscimos ou supressões quese fizerem n§cessarios, dentrodos limites legais' reoomenda_se 
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que sejâ dada ciência à empÍesa paÍa qlre possa se pl,tncjar Para a exccução do acréscimo de

serviços que se Pretende incorponr ao conralo alhures

É o relatório. Passâmos â opinar.

II. ANÁLISE DA DEMANDÁ

2.T DA POSSIBILTDADE DE CtrLEBRACÃO DE ÀDITIVO DE ÀCRÉSCIMO

PrelimiDarmente. o aÍt. 65. inciso l, alinea "b" da Lei 8.666/93 preceitua a

^ 
possibilidade dc alteraÇão unilatcral do contÍato quando se fizer convcniente o acréscimo ou

supressãodo quantitativo do seuobjeto, o quc se ad eq ua pcrl€itamente ao cam emespécie, uma

vcz que o engenheiro responsável pelo acompanhamento da refonna na Câmara de São Bemado

- MA, conforme se pode obser\ nrda legislaçào abaixo trrnscrita:

''Art. 65. Os conúatos reSidos por està Lci podcrão ser alterados,
com as devidas iuslificativâs, nos s€guinlescasos:

I - unilateralncnte pelaAdministraçãol
b) quando necessaria a modificaçào do vâlor contratual em

decorrência de acréscimo ou diminuição quültitativade §eu objetJ,

nos limites pcrmitidos por esG Lei;"

É cristalino que a solicitação deAdiÍamento do Contralon'.011/2018- CMSB,pala

que haja um adicional nos serviços de reforma iniciâlmcnte contrâtados, possuindo arrimo legal

nâ L€in'. 8.666/91, art. 65, § l',oos seguintcs termos:

Loi 8.666/93 
^rt 

65. § l":

4rt.65. .... orx:§r tu....

"§ l'. O contratâdo licâ obrigàdo a âceitar, nas mesmâ§
condições contratuâis, os acréscimos ou §upres§ões que se

fizcrem nas obras, serviços ou comprâs, até 257o (viíte e cinco
por c€nto) do vâlor inicial âtu:rlizado do contrato' e' !9-!g!q
particular de relbrma de cdificio ou de equipâmento. atéo limite
dc 507u (cinquentâ por ccnto) parâos scus âcréscimo§." (9.n.)

De acordo com os disposilivos supÍamencionados, constâtâ-se a regularidade do

plcito, haja vista que o pcrcenluaLora acfiiscido nioultrapassa os limiles legais para relorma de

edil icio, ir.d§r. 507o (cinquentÍr por cenlo)do valor inicial atualizado do contrato. 
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ração contrafual

considerando a nccessidadc de aumento dos serviços de reformada CMSB' encontÍando supoÍt€

tânto na lei aPlicável à especie'

r - DISPOSITIVO

Ante aos latos expostos e análisejurldl(â reJltzaJa entende_se pol opinar nesteparEcer que

é Iegalmente possivelo Oràenador de Despesas autoriz.rrplerto requerido, qual seja' tomalização do

Terceiro Aditivo ao Conhaton'011/201E CMSB visando o aditivo rle acréscirro dentro do Iimile

previsto no Art 65, § 1', daLein'8'666/93

Nesse sentido, aprovâmos a Minuta de Termo Adltivo anexado nos aulos pela CPL' ei§ que

a mesmâ encontm-se ampârada pela Leilederal 8'666/93'

No mais. recomcnda-se qlre a empresa responsáve1 pela execução da reforma objeto do

contrato em apÍeço scja prevla'ente comunicada da celebração do aditivo e para que apresentea§

certidões arualizadas comprobatórias dc sua Íegulariclade fiscal

É o Parecer sub censura'

ÍV - ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-seosautosâoordcíâdordeDespesàspaüconhecimentodopresenteParecer

Jurídico, bem como autorização pâra o pleito solicitàdo'

São Bernardo- MA,31 dejâneiro de2020'

oAB/MA 12.3 32
Ass essor Jurilico da

Cánura Mutricipdl de São Bernardo -MA
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