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REF. PRO(. \' 012/2018

REQUEREN'I L: Presidênci.r rla CMSB

^sst.rNTo: 
PrtoRRoc^( Ào Do co\ I lt^ to N" 0t I t0t 8 - ct\1srt

EMDNTA: Termo 
^ditivo 

(Prorrogação do
Contrâto n" 0l I/20lti): aplicâÇâo da Lei Federal
n'. 8.66í, ql Possibilrdade Juridrca AprovaÇào
de Minuta dc Tcrmo Àditivo de PÍonogaçâo de
Pmzo.

PÂRECER JURÍDICO

l.l. l-rata-sc dc proccdimcnto âdminisrmri\o. iniciado cm 12 dc maio dc 2020,

subscrito pelo Asscssor dcsta Câmara Municipal dc Sâo Bemardo, Sr. Francisco Célio

Bezerrâ encâminha a esta Presidência, o pedido datado de 1l/05/2020, por rneio do qual

a empresa MÁXIMo CoNSTRUÇôES pRoJETos E INCoRpoRAÇÀo EIRELI -
EPP requer a celebmçào de aditivo de acrêscino ao Contrato n'01 l/2018-CB.

1.2. Alegn o requcr€nte que quc nâo foi possivcl concluir a obra cm razão das

diversas medidas esrabelecidas pelo (lo\cmo do l:stado e Prel-cilura Municipal de Sâo

Bcmardo para conter â propagaçào da transmissão da Covid-|9, lato quc dificultou a

entrega de materiais e a manutenção dâ cquipe de opeúrios na obra_

1.3. Cosra nos autos a justificaliva do Engeúeiro Civil Leonardo Lins Arcoverde,
responsável pclo acompanhamento dos serviços dc Engenharia pârâ Reforma e

Ampliaçâo que estão sendo realizados no Prêdio da Câmara Municipal de São

Bemardo, reiterando os argumentos trazidos pelâ contratada.

É o relatório. Passamos a opinar.

tt - ÁN,{l.lsE DÁ bt.uÁNDÀ

2.I DA POSSIBILIDÂDE Df PRORROGACÃO DO PRAZO DE vIGÊNCIA E }:XfCUÇÀO
DE CONTRATO PARA REALIZACÃO DT OBRA PÚBLICA. DO ÀCOLHIMENTO DA
TEORIA DA IMPRE!'ISÃO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL VIGf,NTE f,M SEU
ÀRTIGO 38.INCISO XXI f, ARTIGO 57. PARTiGRAFO I" INC1SO II. DA LEI FEDERÁI
N". 8.666/93,
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A definição de contÍato feitâ de uma forma sucinta e clâra é um acordo de vontades llcitâs

Íinnado por duas ou mâis pcssoas na confonnidade da ordem juridica vigente, com a Íinalidâdc de
transferir, modii-car. adquirir ou cxtinguir relações dc cunho patrimonial_

A ilustre douúinadoÍa lúaria llelena Diniz conceitua conlmto como sendo "o acor<lo de duas
ou mais vontades. nâ conibntridade da ordcm juridica, dsst;nndo a cstabelecer uma rcgulamenlaçào
dc intcrcsscs cntrc as pancs. com o cscolpo dc adquirir, modificar ou cxlinguir rclâçõcs jurídicas dc
nalureza palrimonial'.

No mesmo sentido dita Silvio de Salvo Vemrsa que traaa de contrâÍos como sendo'.uma
relação juridica trânsitóÍiâ de cunho pecuniário, unindo duas ou mais pcssoas. dcvendo ulna
(dcvcdor) rcalizar uma prcstaçào à outra (§rcdo.). A respoD,sabilidadc que aflora no descumprimento,
nulerializando-se no patrimônio do devedor quer-nos parecer que nào inlegra o âmâgo do conceito
do instituto, cmbora seja fâtor de vitâl importânoiâ',.

Os contlâlos administÍ?livos. no tsrâsil. sào rcgidos pclas normas c principios do dircito
público, que apenas atenuam as regras do dircilo privado suplelivamentc.

Segundo Hely Lopes Meirelles, contrâlo âdministrativo é..o ajusie que a AdministraÇào
Pública, agindo ncssa qualidadc. firmâ com o particulâr ou outm cntidadc ôdministraliva parâ a
consecuÇão de objclivos de intcrcssc público. nas condiçôcs estâbelccidas pcla propria
Administração Pública'.

Assim sendo, todo contlato, sejâ público ou privado, següe âlguns principios basilâres, tais
como o contrato faz lei entre as paÍcs c deve §er cumprido o pactuado integràlmente. scndo que para
a administraçào públicâ esses prircipjos sào miligados, já que â lei autoriza a rescindir
unilateralmenle o contralo. Amtos principios que dizem respsito à obrigatoriedade rlo que fora
convcncionado cntrc âs pâícs pactuantcs.

No quc tangc accrcâ da máxima do pada sunt scryarula, ou scja. o contrato dcvc scr
cumprido e as paícs devem honrar o que 1'or.r pactuado a qualquer cusro atualmente encontra-se em
pâpcl de Ncnor relevância no contex to juridico sociâl com o advenlo da tcoriâ dâ imprevisào prcvista
exPrcssamcnte em diversos diplomâ' h.gai,

Clarividentê que a leoria da imprevisào é amplamente aceitâ no que tange aos contralos
administrâlivos tanto na doutrinâ, quanto na jurisprudência dominante. No mesmo sentido, aconla
Hcly Lopcs Meircllcs, "quando sobrcvôm eventos novos. extÍâordinários, impÍcvisros c
jmprcvisiveis, onerosos. rctardadores ou impedirivos da execuçào do conúâto, a parte aringidâ lica
liberada dos encargos originários e o ajuste há que ser revisto ou rescindido. pelâ aplicação da teoria
da imprcvisào. provinda dâ cláusula /eàur \i( ritantibur, nos scus dcsdobadmcntos dc força maior,
caso fonuito, fato principc, fato da administraçào pública c inlcrfcÉncias imprcvistas,'.

A lei em fulcro. lei 86ó6/91 tratâ desta alterâçâo dos conrratos adminisrrarivos pela
âdministação pública e â nccessidadc dâ aplicação dâ já exislcnte e consagrada tcoria da imprevisão
alos cooüatos administrativos err Íàcc de eventuais, iüprevisivcis e supervenientes mudançâs que
possÍrm ocoÍreÍ no contexto sócio polilico e econômicos em que foi realizado o contrato
administrativo acima de tudo alheios a atuaçào das partes pactuântes.
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Segundo reza o artigo 57 em seu pârágrâfo primeiro da lei sub judice, âos entes da
adDrinistmção é psflnitido quc sc faça a alreraçào unilateral dos coÍlrmlos adminisrrativos, inclusive
ao qur'tangc a dala Jc mtrcpa Jas mürcadorias.

''-lrt.57 ,l àotçiio dos d»tt.utos rcgidos por estu Lei licur.t
íklth-tta à úgêúcit rlos rcrpectiros crAhbs otÇame t/trbs,
ekclo quonb aos rclatír'os:

§ lo Os pftt.os de início (le etapas d. axeu|ãt, .le &nctusão e

de e,ltrego ad riten prorrog«-ão, nruntidas as denmis clausulos
tlo contrato e a.;.tegurada d mdnutençào de seu equilibrio
e«tnotnio-Jinanceíro, desde que otnrra alg tn dos -.egui tcs

totitos, dctido,tent! uutudo.t en ptoL.esso:

II - supen'enibúa de fato excepciofial ou i$prcvisívl,
esrranho à vontade dar parte§, que ahere Íundafientalmente as
cot diçôes de e.xetuçAo do contrato;

No caso concrcto a obra nào foi exeoutadâ no prazo ânteriormenle cs(ipulado por conla
dô pcÍiodo chuvoso dc âcordô com a documcntação j uhtada aos âutos.

Ante aos fatos expostos e ânálisejuridica rcalizada, entende-se por opinar neste parccer que
é le8âlmente possivel o Ordeoador de Despesâs autorizâr pleito requerido. qual seja, formâlizaçâo do
PÍimciro Aditivo contrârual ao Contrato no 0l l/201{i (pronogaçào dc prâzo de vigênciâ c cxccuçâo).
Ncssc scntido, aprovamos a Minutâ dc Tcrúo Aditivo ancxado nos aulos pcla CpL, cis quc a mcsma
encontra-sc ampamda pela Lei Ferleral 8.ó66191.

É o parcccr sub ccnsure.

IV - ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-se os autos âo Ordenador de Despêsas parâ conleciftento do presente
Parecer Jurídico, bem cono âütoüzação pârâ o pleitô solicitado.

Sào Bemârdo MA.26 de maio de 2020.
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oÁB/MA t2.332
Assessot JutidiLo do

Cándru Munícip«lde São Berna o-MA


