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PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo 110109/2021

Aiteração Unilateral de Cláusula Contratual

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: ANALISE.DO 19"TERM0 DE-ADITIVO."CONTRATO. 110109/2021. ALTERAÇÃO
./I II - iihç 1

UNILATERAL DO CONTRATO. ARTIGO 58, I, DA TEI N9 8.666/93lí PRORROGAÇÃO DO

CONTRATO PÓR-PRAZOiDETERMINAPO. LEGALIDADE. POSSIBILIDAfefc

1. RELATÓRIO

atinente
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De Início, Insta.destacar que; sobre a hipótese dos.autos, erhitirei parecer
• j II , -í!':fe 3;

aos seus aspectos jurídicos, serh tecer quaisquer considerações acerca das questões
í , i )| I II. . l\

técnicas e cdntábil/financelfa, que •definitivamente fogem', da esfera de competência da
. . l... i I lyi I'

Assessorla Jurídica. -hU -f ''
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,-Culda-se déé-'Solicltaçãp:de jn^lisêié emissãadejiparécer jufídico acerca da
Termo^Aditivo-,"ãólXòntratò^.Ádmihistratlvo 1101Ó9/2021, para,celebração dp.Primeiro

unilateralmente, alterar cláüsula que' proíbe-a prorrogação'do Contrato em qüéstão

áfravés doiAssim, o processo administrativo foi deflagrado Memorando do

Chefe do Setor'de Compras; no qual constam a motivação e ájustificativa pára a celebração

do termo aditivo emJEela;„bemjcomo,.dos.,documentos.que :instr[uém-o'presente processo

administrativo.

Desta feita, os autos foram encaminhados a esta assessorla para que esta

se pronunciasse sobre a legalidade da pretendida modificação contratual.

Ésucinto o relatório. Passo a opinar.
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2, DA FUNDAMENTAÇÃO

Nessa quadra, ímpende registrar que não cabe a esta Assessoría Jurídica

adentrar no mérito do ato administrativo, de modo a interferir;num eventual juízo de

conveniência e de oportunidade dos atos praticados pelo órgão competente, portanto, este

Parecer Jurídico se'aterá unicamente ao exame da legalidade do procedimento, à luz da

legislação de regência,da:matéria"e dosiprincípiqs darrazoabilidadeie-da^propqrcionalidade.

j .-. - " -• :r;i;y l-i
/ Os contratos celebrados na seara administrãtivai seguem um regime

jurídico própjio,- mormenté -faç^à pre^sençáT ââs.''denom1nàdâsj§çJâusüla|̂ ^^ exorbitantes,
previstas na l|ei. Federal hs 8.'666/93,- que-.a"dmltêni,; entre'outras|h^^^ possibilidade
de alteração uDilátiraljjdo ajuste;, c^òm vistãTàpTatejidímen^ interJessepubVo collmado,
conforme se depreende dô seu artVsS, inclso'Í:

um

I _

1^ -'Com

V
/ r\

I, !) 1 1
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•Art.fSS. Girégime jürídicbVdosicòntratos

instituí^ jpòrestí Lei/confere?^^^^ Adrnjhistração,
relação aéles,J'prerrog^tiva jce:jj| j1

' unilateralmente.IT modificá-los;
^ .. 111

••-'/adequação (àsí^Vfihalidades;'/dè interésse público,

;K-$V/respeita'í '

efeito," se^^pór;'úm._lirdo/nps fçbjfi

ermos, deVòlítra^barida/íem sé fratàrídd dé

.H

administrativos

em

3ara melhor

ímutabilidadeide:seus.'i
1" ' ' . <

privados a^ regra seja a
:íÈI
òòntrátòs ád ministrativos,

, . .... 4j
estes podem Ver- legitihriamente alte/ados uhiiateralmente pela Administração, quando dita

(•i'i

providência fór-nècéssária à consecução do interesse público perseguido. ^
ií: L !| IlUit-'

Sobre esta prerrogativa da Administração-còntratante, é pacífica a

orientação da doutrina pátria.
I

Nessa seara, pondera Caio Tácito:

O contrato é eminentemente uma relação de direito

privado dominada pelo princípio da igualdade entre as
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partes contratantes que torna inviável a alteração

unilateral de direitos e obrigações. Do acordo de

vontades emana a recíproca observância do pacto tal

como concebido (pacta sunt servanda). Bilateral em sua

origem e formação, somente outro ajuste de igual

categoria poderá inovar o sinalagma constituído.

Sobrepálra, soberanamente] jcomo princípio geral, a
- - ' - jj i !

regra da imutabilidade do contrato privando.

Aprçsençauda. Admlnistraçã6j'Rübllca traz, contudo, às
/yó' •• • II'"l'i

-rèiáçõêsNbiràteraiSi--das quaisíífparticipè um regime
' - I j|"|

jurídlcolespeciàl^queyse-^dlstingue do regime de direito

..comumTo contrato'de'dÍreitjD;priivado transfigura-se no

'contrato, àdrninistrativo, i';. l i

tr'''.

De logo-sè destaca; nó'contrato'administràtivo, o fim de

interesse público; de tal^modoiqLie a tônica do contrato
's " T lii ! iL * i 1

' sé-desloca dá.sinipies harmonia-de interesses privados
F.F' í i'pírã à^sátisfaçãó-;dé/ümja''yfin coletiva, no

ypfess,up6'st6:da,utliid^a^^^^ objetq do contrato.

•0-prthçíplpjrda?íguardade enT[je[^^-:partel. cede passo *
da desigualdade no sentido daí prerrogativa atribuída ao

ao

\kt í''i'
Poder Público de fazer variar a^òbrigação da outra parte

'' ' •
na medida necessária à consécúção.do fim de Interesse

LL-J!.í^

público, que é o alvo da atividade estatal" (BLC ns 3/97,

p. 116)

Nesta esteira, Yara Darcy Police Monteiro assim sé pronunciou:

O contrato, como acordo de vontades para criar

obrigações e direito recíprocos, com base na autonomia
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da vontade e igualdade jurídica entre as partes, é

instituto típico de direito privado. Todavia, quando uma

das partes é o Poder Público, agindo nessa qualidade,

ou seja, com supremacia de poder, em face das

prerrogativas que lhe são conferidas para a satisfação

do interesse público, as regras de direito privado cedem
frsr—1^1

espaço para aquelas que cornpoem o reg;me de direito

'público''(BLC 10/2001, p. 603

- Cite-se, ainda, Adilson Abreu.Dalári/que consigna:aiseguihtê:6
< - • - -'i ' ' ,''!!/ • U?

1 l • - t ''a ^ i

exegese:

~Em^ .síntêsé,~"Or.-córitrato' administratívoi"ceiebrado em
.—» «rí- í f-", • "!

-

' 1 r\

. vo

\%\
Vi-'-.

"decorrêriclá de urriãMicitaçãoiestálpor eia':condicionado,

^rhás-tem'vida própriàlvÉle podej ser alterado, sim, por

'?azÕes^é|lriteVesse çi^b^^^ íátei/b ponto em que esse

víncuio"oU essê-condiciònámentò não'se rompa. ( cf.

Limites. à alterãblliclade|po contrato de^obra pública,
^,RDAn.201, p..61)!/" JÍ/f. fpí .|ilí
\ — — - . ./ _ " {.•/ '• '

. . ./ a .í;

!Cónformè'sed6bsérva)^éopei^eita'mente'possível
.. ' i '1 '

forma unilateral pelaV^dminlstraçâp RúblIça.-..-^^^—V

, ,1

a''ãlteraçãÒ;^contratual de

'í'"f j1
I-ÀdeiTjais; aãltéráção coritratuãl põr^tefmòs prétfM respaldo na

Lei ns 8.666/93i;haja vista que-o-artigò 57 da lei possibilitará prorrogação
, .1 ri i!

tido de serviço, vejamos: - - • • - - . ;

•" ••
Artrsy. A" dufaçãcTUos con

sucessiva deste

I-
ratos regidos por esta Lei

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
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iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosas para a

administração, limitada a sessénta meses;

Assim, não há óbice, pois, a prorrogações sucessivas de contrato em que a

Administração seja locatária com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei ns 8.666/93

(Decisão n2 503/96-Pl|náriOí; Decisão n2 828/00;—Plenário eAcórf: ãp^iH—170/05-Plenário).

I"
/ Ademais; hão .atende ao interesse público quérosj órgãos/entidades que

, íí
necessitem locar imóveis para seu funcionamento terihàfh qüè-périodicame'nte submeter-se

amudanças, com todos os transtornos qu_e:ísso\;aGYreta. -- j

r Portanto,-,resta^pèrfeitamente^pdssívél'a alteraçãò^unilateral do contrato

no que se refere a-<ialteVaçãoCdo parágrafo: único, dàVcráüsulâjltérceirai no sentido de
i^'i • v/í'í

possibilitara prorrogação doxontratò em questão.

- i

3. DA CONCLÚSÃO
ll

i !

. „ , , Ki /iíV--•; •!{ [ ' •: ..^ ; ,v

í ' Diante ao'-éxpóstó;e observado as normasvcòntidãs na Je
L " i !i " "• " - "ao caso, a Procuradoria da^iyiuniçípio:"rnanÍfqstj'̂ sé:péía'lPpSSIB!^ c

•ir.

'Hí

f'í

:it. íiM

l\Ú
li

;Íslação aplicada
•- \

e.celebração do

Primeiro Terrhò t'de Aditlvo,j árrirTj.^p-sè'̂ rips;:;;(Dnricíplps"-qu^^^^ a atividade
nK

administrativa,,rio art 37/inciso XXI;:da.GRFB/88rè,respedficamehté, no art

FederaiYs 8;666/93; V- ;Yart. 57, inciso , da Lei

Outrossim, atendendo aò disposto, no art. 38,^
] fi . • . • - . • i!

8.666/93, ap<^,previa análise. ÓPINO pela legalidade .da minuta

contrato acostada |aos autos.
, i|

Eo parecer, salvo melhor juízo.
' I' j

São João dos Patos - MA, segunda-feira, 28 de junho de 2021.

>1,'

'rT

parágrafo-'
-íl;:) ' Y
dó:iinstrumento aditivo de
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Procurador Geral
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