
^ (• A

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Procuradoria do Município

PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo 110119/2021

Alteração Uníiatera! de Cláusula Contratual

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: ANALISE^-DO 19 TERMO DE ADITIVO: CONTRATO 110119/2021. ALTERAÇÃO
UNILATERAL DO' CONT

-}
CONTRATO PORPRAZO

RATO. ARTIGO 58, I, DA LEI- N9 8.666/93.' PRORROGAÇÃO DO

i

1. RELATÓRIO
•'.0

»>.

DETERMINADO. LEGALIDADE. POSSIBILIDA

Dejiníciò/irista'}ciestãcar que) sobre a RiMtès.e'dos1 autos, emitirei parecer
\ II / •••U" T'' 'vV--' í"' ^ lí'

atinente aosseus aspectos jurídicos) serh tecer duaisquerjcònslderáçpes acerca das questões
i ' í| •' )V"/'' jí (!'í Itécnicas e contábil/financeira, que-definitjvamerite ^fos^m; da esfera dê competência da

•\ -i. . y X-

. ,<r
K '

Assessorla Juriídlca.
'• !' i ' '
i n f í •

... j !.

Pois bèmiv \\\
I '1 \--

I '

/|'V
Cuidasse de\^lic|J[á"ção.^de anájise-ê e^lssãp''dè parecer jurídico acerca da

. V;
: t:.i

! '
H-.V

celebração db Primeiro-Te'rrno"':Adltlvo-,aò'ZCbnt:ratb-..Admlhlstratlvò 110119/2021,
! í í - ):1 |/

cláusula que proíbè a pr'prrpgação'do Con ratp.em questão.
V f'
u'i

unllateraimerite, alterar

Assimj oprocesso administrativo foi deflagrado através do Memorando do
i í í ri"i /

Chefe do Setor de Compras, no qual constam a motivação e a justificativa para a celebração
í" ' I |{ j' 1'

do termo aditivo .em tela, bem:,cpmo_dos_documentos,.quêjinstruem'o" presente processo

administrativo.

Desta feita, os autos foram encaminhados a esta assessorla para que esta
1

se pronunciasse sobre a legalidade da pretendida modificação contratual.

Ésucinto o relatório. Passo a opinar.

\ V /
\ r
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO |

Nessa quadra, impende registrar que não cabe á esta Assessoria 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 dos princípios da-razoabilidade

í i
/ Osi contratos celebrados na seara administra

eda-proporcionalidade.

i - - - 1

jurídico próprio,' mprrr
i ' i 1'

previstas na Lei Federal

iva^ seguem um regime

ente face à presença das denõminadas pláusulas 'exorbitantes,

!S, a possibilidade

público colimado,

n? 8.666/93, que a'dmitem, entre outras'hipóteses, a possibilidade

de alteração unilateral do^ajuste,.c6rn.yistas ap ãtèndimento do'inj;erésse púbíi
I'- i II >.T- v] [.'̂ -,'̂ '1; I,

conforme se depreendeido s"eu art:'58, inciso 1: n'ij |' (

I- ' •Art.*58. O.regime Jurídico', doso. -J fV!'/']

_ instituído :pòr ésta'̂ Léi';içonfere:ià Administração, em
contratos administrativos
- 'i. i t

hi

relação a eles,, a prerrogáriya de: »j

--.'«ii -I r modificá-los, S uriilateralmerite, pára melhor
•-í. fí'--;- iW'5 j:
•" V' 'adequação àsfinalidades ydev interesse público,

"W ..X-' j;. j; >'
V1" ' ^respeitados òs,direl.tõs^do'contfátado;

Com lífeito, se: por;. urh'. .lido^nòs 'contratos ptiivados a, regra seja a
•f bqhtratos administrativos,

".H;:;. li
imutabilidad0;de seus termos, de outra: banda/em se tratando rie

estes podem ser legitirnamente alterados unilateraimente pela Adffiinistraçãó, quando dita
i ! i ' (•• /providência for neçéssá ia àconsecução do interesse público pers|gyÍdo. /

Sobre esta prerrogativa da Administração-contratante, é pacífica a

orientação da doutrina pátria.

Nessa seara, pondera Caio Tácito:

O contrato é eminentemente uma relação de direito

privado dominada pelo princípio da Igualdade entre as

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br

©



FlLí.'Á .-Ob

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Procuradoria do Município

'er^

-1

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.

Sòbrepaira, soberanamente,

regra da imutabiiiaaae do con1
A.

copip priríçípio geral, a

rato privadi).I

• f.! y \ í"

• 4

I «1 i
— . ^ ! ••

A presença-da.Administração

,.còmum: o contrato de, direito

-contrato.administrativo./

'Ai,.Pública traz, contudo, às
rrelações •bilaterajf~-das quais jparticipe um regime

jurídico'especial"queise-distingiièido regime de direito
_ r," VV/'"'/. t'_ - ----- ippjy^ádo transfigura-se no

Delogo sè destaca';'nó'contrato administrativo, o fim de

1ntêresse'púb!lcofcje-'tal.'mo.do"=^que a tônica do contrato

>^se desloca ,da simplés fíarhfoniá.àe interesses privados
'para a satisfa^ãd--;àeyúmaí finalidade' coletiva, no
;"pr^supóstb;.çla,i^nid|̂ d^^ objetb do contrato.

' d"prihcíplo;daiguaicláde entrè as',partes cede passo ao
NV [ j'jv I;

da desiguàidadé no sentido dai prerrogativa atribuída ao

Poder Público defazer variar aóbrigaçãaída outra parte
|- '/

na medida necessária à consecução, do fim de interesse

público, que é o alvo da atividade estatal" {BLC n^ 3/97,

p. 116)
I

Nesta esteira, Yara Darcy Police Monteiro assim se pronunciou:

O contrato, como acordo dé 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,
' I

ou seja, com supremacia de! poder, em face das

prerrogativas que lhe são conferidas para a satisfação

do interesse público, as regras dé d[reito privado cedem

espaço para aquelas.que compõem o regime de direito

público" (BLC 10/2001, p. 603)' i: 5
!• 3^
I;

'h f.

Cite-se
- - j.

, ainda, Adilson AbreuDaíari, queconsignã a'seguinteiexegese:
r • •' !?/.' _ ... I f' ^ l

v [
'rEmvsíntêsér^bvCÓntrato administrativo [celebrado em

J.- j, 1
íT" CS"' íl

•'decorrência de um^^Hicítação estájpor ela condicionado,

''màs:-tem'vida própriè:\Ele'!po''dè-ser alteVado, sim, por
wn,' ' ',1' • 1 l!'! . a

razões^^dennteresse -públicp, até;b poritp. em que esse

"vínculo^ou essè-colídicionáménto não se rompa. ( cf.

Limites à alterabiiidadel'do contrato
\rj '̂11 r jíj-

•ÍRDftn.201,p.61K/'' !!i;; K-1

i

I

<• í • S

• í ''

-SI M

Conforme se òbserva/é-perfeítanieiite-pòssfveí

forma unilateVal pela Administração Púb|ica.
'\h] - --

|l.,
de^obra pública,

:•

ã [alteraçâóicontratual de

i Ademais, a alteração contrátu*al nos termos pretendidos tem respaldo na
f 'i 1 - - . ' )r íH" fi

Lei n9 8.666/93, haja vista que o artigo 57. da iel possibilitar a prorrogação sucessiva deste

tido de serviço, vejamos:

...U '•
"AftTSy. "A" duraçãdUos contratos' regidos por esta Lei

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I

li - à prestação de serviços a serem executados de forma

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

preços e condições mais ! vantajosas para a rsj

administração, limitada a sessenta 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 ns 503/96-Plenário,-Decisão-n9-828/0G - Plenário-e Acórdaoln^ 170/05-Plenárlo).
• ij - • - - • • • í:

/ Ademais, não atende ao interesse público que ps> órgãos^,èntidades que
s para séu funcionamento tenharh que periodicamente submeter-se
! Vos transtornosque.issò acarreta. ^

necessitem locar Imõve
I I

a mudanças, éom todos

PoFtanto,.resta perféítáÍTiente pòssívéllà alteraçãd^únllateral do contrato

no que se refere à alteraçâò^dÒ parágrafo único, da^cláusulartércelra, no
' j • ^ « ' ' ' ' , •* : :• •• I.

possibilitar a prorrogação do còntraio em questão.

. •( =
3. DA CONCLUSÃO lil! !•: ;feH i j _

sentido de

1 Diante do«èxpòstd é observado as;nórmas'cóntidas|na legislação aplicada

ao caso, a Procuradoria do.,Mu"nÍdpio'.manÍfesta-se'péla;PpSSlBÍLip^DE dei celebração do

Àditivo,^ arrimandó-sè'̂ nõS'-pHndpiòs'" que Lnortelam a atividade
ii . ' kí . ü . . ,

Primeiro Termó de

administrativa, no àrt. 37, inciso XXI,:dà'6RFB/88',é,:èspecificamen
i-, I . . -

art. 57, incíso|ll, da liei Federal nS 8.666/93.

e; no árt. 58, inciso I c/c o

I i*

• 1

•Outrossim, atendendo ao disposto ho art. 38, parágrafo único, da Lei ns
f '* I 1 {: j]'?-

8.666/93, após prévia análise, OPINO pela legalidade da minuta dprjristrümento aditivo de
' " """í"

contrato acostada aos autos.

Éo parecer, salvo melhor Juízo. j

São João dos Patos - MA, segunda-feira, 28 de junho de 2021.
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Maykon Silva^e Sousa

Procurador Geral
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