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PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo 110116/2021

Aiteração Unilateral de Ciáusuia Contratuai
!

I

Prefeitura deSãoJòão|dos Patos

ASSUNTO: ANALISE-DO 19-TERMO'DE*ADiTiVQr "CONTRATO 110116/2021. ALTERAÇÃO
ri i| . ; luií, Li

UNILATERAL DO GONjTRATO. ARTIGO 58, i, DA LEI N9-8.666/93. PRORROGAÇÃO DO
I 3 ' - ' l-M-

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADEr
• t;''

i.

1. RELATÓRIO

De in
St)

cró;'lnsta;destácar que) sobre á Hipótese ;dòSfáutos,
I !i I

' • j • ' ! %'• I r n' í:;l|I ^ ^ I I J-j J ! í
atinente aos seus aspectos júrídicos;.sém tecer quaisquèr^consideráções acerca das questões

I J ij I •. \''-í —Li V I> 1
técnicas e cdntábii/financeTa, que dejin|tiyamente fpgém da jesfera de pompetêncla da
Assessorla Jurídica!

1 i »' i'. 1
I 11

11
-Pois bem!-:

I'!

rt 't

smitirel parecer

acerca da!- • Cüida-se de^soiicltação de análise è êffíissão^dé^páfecer jurídico
!" t !l . l^r lii

celebração db Primeiro Term'0;"Aditivo ao. ÇÕntratb .Adrninistratívo 110116/2021, para,

uniiateralmerite, alterar ciáusuia,qué"proíbe'a prorrogação doXoritratò em q ^uestao.
}

Assim, o processo administrativo foi deflagrado através do Memorando do
L ! il "1/

Chefe do Setor de Compras, no:qual constam a motivação e a justificativa fs,ara a celebração
•• i f • liíli.

do termo aditivo emj

administrativo. ,

teia, bem como. dos =doeumentos..que„instruerh'o'presente processo

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

se pronunciasse sobre a legalidade da pretendida modificação contratuai.

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

Nessa quadra, impende registrar que não cabe a esta Assessorla 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
•I

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

legislação de regência c a matéria-edos-princípios-da-razoabilidade-eda-proporcionalidade.

j ' Os contratos celebrados na seata administrativa séguem um regime

jurídico próp/iò,''mormente face à presença das denominadási cláusulas; exorbitantes.

previstas na Lei Federal n® 8.666/93, que-,a'drnitem,,entre outras h'ii:[óteses|a possibilidade
de alteração unilateral do ajuste,;corn vistàTa'ó:^tendiníêntp .d^ interesse púb'lico colimado,

conforme se depreende do seu-.art.^SS, inciso l:

Com

/ //.

Apt."58. O regime jurídicó-dos contratos administrativos

c

i i'/
instituído ' pòr -esta' Léhjcon 1« Ierej à Adrhinistração, em

' S eles,.a.prerrogatíva
1

' 1'

MV v> ,1 - modificá-los, K-unílátefaímente,nllaten

dé:

pára

^ V ^-^adequação às^.^- finalidadés.í/de interesse
f' í !

. '\Tespeitados;oidlrejtòs'do^contrátado; . j
'/ I

efeito, sV''-por-úm.Jãdo,. nós tòritratos iprivados Ia Iregra seja a
. , "• ;• j "iií • i

imutabilidade de seusí^ermos, de-outra^bandã,'em se tratando de>cohtratostadministratlvos,
\ í ' ' ' ' ^ ' r-íF \iestes podem serjégitjmamente alterados, unilãteralmente pela Administração, quando dita

providência for neces^járiá àconsecução do interesse público perseguido. /
Sobre esta prerrogativa da Administração-contratante, é pacífica a

I

orientação da douúina pátria.
( '

Nessa seara, pondera Caio Tácito:

melhor

público.

O contrato é eminentemente uma relação de direito

privado dominada pelo princípio da igualdade entre as
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unícefíS?

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). Bilaterai em sua

origem e formação, somente outro ajuste de Igual

categoria poderá inovar o sinalagma constituído.

Sobrepaira, soberanamente, |Çorno princípio geral, a
|f!

regra.dã Imutabilidade do contrato privado.
• • /- - ' I;

Apresença^da Administração.Ifublica t^az, contudo, às
relações "-bilaterais-dás quLs|[participe um regime
•Jurídico especiaí"que'Ue distingue do regime de direito

• - i"i^ 1 ii !

iumT'ò contrato de.dlréitOrp'rivado tiíáhsfigura-se no
r' ''iJl h
tratòtadministrativo.'('/ | ij1 U

.cOmum

contratõlãdministrativd.r''/

.. ... r lí-,
De logo sè desfacafno contrato

° ' ! K I í
I l

'li

administrativo, o fim de

-Interesse público; de tal;modp;quea tônica do contrato
I I'• í1 ! il i

se desloca da simples harfnohiàide interesses privados
liiiL - li.]'pára a ^satisfação-de/umajljfínalidade! coletiva, no

;pfessupóstq,da.utiliâad'̂ p^ objetò| do contrato.
"0-princípio ídaigUaídade entre^jas. partes-cede passo ao

'' 11" || {'' "i
da desigualdade no^sentldo dâjprerrogatiya atribuída ao

I' •jI /*
Poder Públlco'de fazer variar ,a>óbrlgaçâo'da outra parte

IIij I y
na medida necessária à cpnseçução.do fim de interesse

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

p. 116)

Nesta esteira, Yara Darcy Pollce Monteiro assim se 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

espaço para aquelas que compõem o regime de direito
' i ü í;'

S.'! ''público" (BLC10/2001, p. 603)4 jj i-
I *'*Ison AbVéu..Dal^^^^ alseguinte j

'ÉmV-síhTêsèT"^^^ adrnirilstrativoj celebrado em
•'r" —l [1 ^'decorrência de uma;licitação ^estájpor ela xondicionado,
"ímás^-tem vida próprialvÈle'pode/ser alterado, sim, por

'razões'de; iritáresse-pijib]ico.

Gíte-se, âínda; Ad exegese:

I i

7;

.1 i

\1. •. i- "-J:

até

fí;

.4?'-

p ponto' em que esse

vínculo" ou essefcpndlcipriarnentb não sé rompa. ( cf.

limites à alterábilidade^do contrato déjobra pública,
'rdA n. 201, p. 6í)\f' I,

Conforme
//\ fV

forma unilaterál pe

Drmeye/^pbservaj':é..pei^eitam''ent?^^^^
a Administraçãp Públiçã. ,

1. . V-s

aJálteraçãp

• If

contratual de

• '•

Ademais, a alteração corítràtuaí nós termos pretendidos tem respaldo na

tido de serviço, vejamc s:

Lei n9 8.666/93, haja >/ista que o artigo 57 dá lei possibilitar a, prorrogação sucessiva deste

:íi(:
í.t.

I " r''
L.*í L----

Art."57. A~cíuração "dos contratos 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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Assim, não há ób

Iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosas para a

administração, limitada a sessenta meses;

ce, pois, a prorrogações sucessivas de contrato em que a

©

Administração seja locatária com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei n2 8.666/93

{Decisão n2 503/96-Plenário,-Decisãom2 828/00 - Plenário e-Aeórc

--•li]
/ Ademais, não atende ao interesse, público ^que

ãò.ns 170/05-Plenárío).

.ps!

necessitem lotar im'óvéls para seu funcionamento tenham que perloç
I -•1 I •

a mudanças, com todos os transtornos que.isso acarreta.

órgâps/éntidades que

ícamen è submeter-se

j*

\-' Portanto, resta perfeitamente pòssívePá alteração'.unilateral do contrato

no que se refere' ,a/alteração-do parágrafo único, :dãVç|ausula/lterceÍra, rio sentido de
I 1 ij ' '^ • ' '• wy / •^{'1

possibilitar a prorrogação dbxòhtràtoem questão-. ^ -a /ÍV' '
i 'j ij -«Ai i-'-''-- h

• ^ /
i' f. ' t/.

Uí

•H-i i\ L
I'

3. DA CONCLUSÃO . . . lijj
nlL1 .• Diante dd--èxposVd^e observado as ridrmasícontídas- na, legislação aplicada

i i |jH
ao caso, a PrpcuradoHa do-.. M^riicfpio'Cm^nifestarsé''péla'/ppsSlBILipADE de ^celebração do
Primeiro Termo "áê lkditivoVi,arTitfiandò;sé'-Wos-"prfn que|'inorteia'm' a atividade

] 1 3- -V IA"-'-" li
administrativa, nó ârt.'37, inciso XXI,:dà-CRFB/88;e,;'espegficamenté| no art^ 58, inciso Ic/c o

Federal n9,8.666/93.art. 57, inciso 11, da Leií

• T-* IIOjutrôssim,, atendendo ao disposto no art. 38, parágrafo^único, da Lei n^
8.666/93, após prévla|análise, OPINO pela reg^lidad^da mmuta^^ dojjnst aditivo de
contrato acostada aos autos.

É,o parecer, salvo melhorjuízo.

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