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PARECER JURÍDICO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO – CONVITE Nº 01/2021-008 
CONTRATO Nº 2309001-2021 
 
INTERESSADO(A): Comissão Permanente de Licitação  
ASSUNTO: Solicitação de parecer jurídico formulado pela Comissão Permanente de Licitação 
sobre fato superveniente, qual seja, reprogramação da planilha de serviços relativa ao Lote 01 
do Contrato nº 2309001-2021, decorrente do Convite nº 01/2021-008, cujo objeto do lote é a 
Construção de Muro de Contenção, UBS Raquel – no Rio Umarituba, com 17, 20 metros de 
comprimento e 1.50 metros de altura, no Município de São Sebastião da Boa Vista/PA. 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 
CONTRATO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 
ALTERAÇÃO DO PROJETO BÁSICO EM 
DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
ATESTADO EM NOTA TÉCNICA. ANÁLISE SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. 
IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO. SUPRESSÃO DO 
CONTRATO. LEI Nº 8666/93.  

 
 

I - RELATÓRIO 
 
 
1. Por despacho da Comissão Permanente de Licitação, dando 
prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento 
jurídico o presente processo para análise sobre a manutenção/adequação do contrato 
administrativo nº 2309001-2021 considerando a reprogramação dos serviços necessários a 
satisfação da necessidade administrativa.  
 
2. Instruem os autos os seguintes documentos: 

 
a) Solicitação de parecer jurídico formulado pela Comissão 
Permanente de Licitação.   
 
b) Contrato administrativo nº 2309001-2021; 
 
c) Ordem de serviço,   
 
d) Nota Técnica do Engenheiro responsável informando a 
necessidade de readequação dos serviços contratados em 
virtude de fatos supervenientes;  

 
3. Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento 
jurídico é feito nos termos do Art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 



 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada 
obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da 
impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração 
Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da 
licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo.  
 
4.  É o relatório. 

 
II. DA ANÁLISE JURÍDICA DOS FATOS. 

 
5. Pois bem, após análise dos documentos carreados nota-se que a nota 
técnica formulada pelo Engenheiro responsável pela Obra informa, em síntese, que houve 
aumento considerável da necessidade administrativa, qual seja, aumento da faixa do muro de 
contenção da UBS Raquel cujos reparos se fazem necessários, vejamos:  
 

O Objeto do contrato em referência prevê execução de 
serviços de Construção de Muro de Contenção, UBS Raquel, 
com fundações profundas em estacas escavadas e estrutura 
em concreto armado , com a finalidade de estabilizar o talude 
natural da orla, área onde se encontra o trapiche de acesso 
ao referido prédio, que vem sofrendo erosão por efeito das 
mares, expondo o prédio a ocorrência de sinistro; 
 
Ao tempo em que foi avaliada a situação, no período do mês 
de junho do corrente, verificou-se a necessidade de 
estabilizar parte do trecho frontal ao prédio, no caminhamento 
ao trapiche de desembarque, através da execução de muro 
de contenção, com 12,00 metros de extensão e abas 
laterais com 2,60 m de comprimento em cada extremo do 
muro, com 1,50 metros de altura, estas seguindo em direção 
ao prédio da UBS, o que permite a recomposição do terreno 
com aterro compactado; 
 
Após expedição da ordem de serviços, no dia 29/09/2021, foi 
procedida visita ao local com a finalidade de dar início às 
obras, momento em que foi observado aumento considerável 
do trecho erodido, avançando no sentido lateral direito do 
prédio da UBS, alcançando área frontal a Casa de Força de 
Energia Elétrica e Alojamento dos Técnicos de Saúde, sendo 
estas estruturas de apoio as atividades da UBS Raquel; 
 
Diante da situação reavaliamos a solução adota inicialmente, 
que consideramos ser insuficiente para estabilizar o talude, 
tanto do ponto de vista da extensão bem como a solução 
estrutural adotada, fato que deu ensejo a deliberação de 
paralização dos serviços; 
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Após reavaliação, desenvolvemos novo projeto, com 
extensão de 32,00 metros e altura de 1,50 metros, com abas 
laterais de 7,00 metros e mesma altura, anexo, acompanhada 
de estimativa de custos , no valor de R$ 140.161,11; 
 
Com aplicação do desconto oferecido pela empresa no 
certame licitatório, 4,62 %, o preço final seria da ordem de R$ 
133.685,67, elevando o custo em 182,43 %, que extrapola o 
acréscimo de 25%, limite permitido para aditamento de valor 
para obras novas; 

 
6. Diante desta realidade fática a Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de 
acréscimo unilateral do contrato administrativo de até 25% do valor do contrato, senão 
vejamos: 
 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
§ 1

o
  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. 
 
§ 2

o
  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:  

I - (VETADO)               

 II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes.   

7. Ocorre que os acréscimos necessários a satisfação do interesse da 
administração pública ultrapassa em muito o permissivo legal de 25%, qual seja, uma 
elevação de custos 182,43% do valor inicial do contrato, razão pela qual, além de ser inviável 
pela legislação de regência a realização de aditivo contratual, faz-se necessário a reanálise 
da conveniência e oportunidade pública na contratação do objeto licitado, considerando a 
elevação dos custos para sua efetivação.  
 
8. Ante o exposto, entende-se que diante da expressa vedação legal em se 
realizar aditivos para além do limite de 25%, e persistindo a necessidade administrativa na 
execução dos serviços, não resta outra opção se não a rescisão do contrato administrativo, 
considerando que “nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos”.  
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9. Ressalta-se ainda a impossibilidade de aproveitamento do lote 01 do 
contrato administrativo em questão, sob pena de se incorrer em fracionamento de despesas, 
o que é vedado pelo Artigo 23, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93:      

 
§ 5

o
  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de 

preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou 
serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas 
de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 
serviço. 

 
10. Por todo o exposto, conforme o direito hodierno não resta à 
administração pública alternativa se não a rescisão do contrato e a renovação dos atos 
administrativos necessários a contratação pretendida, observado, sempre, a motivação dos 
atos administrativos, e assegurado o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. 
 
III. DAS PECULIARIDADES DO CONTRATO Nº 2309001-2021 E DA SUPRESSÃO DO 
LOTE 01.  
 
11. Além de todo o exposto, ao analisar o inteiro teor do contrato 
administrativo nº 2309001-2021, nota-se que foram regulamentadas no mesmo instrumento 
contratual as obrigações decorrentes dos lotes 01 e 02 licitados por meio do Convite nº 
01/2021-008, sendo respectivamente: 
 

 
 
12. Todavia, não se pode olvidar que a rescisão indicada deverá atingir tão 
somente o Lote 01, razão pela qual devem ser tomados os devidos cuidados para se garantir 
a manutenção dos efeitos jurídicos do contrato no que tange as obrigações correlatas ao lote 
02 remanescente, cujos seus efeitos continuam válidos para todos os fins de direito. 
 
13. Ocorre que nestas condições, a Lei nº 8.666/93 prevê que a rescisão é 
instituto jurídico que recai sobre o contrato, ou seja, em sua totalidade, e não sendo 
juridicamente viável a rescisão apenas de parcela do contrato, entende-se que os fatos 
amoldam-se em conceito jurídico diverso, qual seja, a supressão do contrato, o qual é 
inicialmente regulamentado pelo Artigo 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/95, vejamos: 
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Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
§ 1

o
  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
 
§ 2

o
  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os 

limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:  

I - (VETADO)               

 II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes.   

14. Por mera análise perfunctória do contrato, nota-se que a supressão do 
Lote 01 do contrato administrativo nº 2309001-2021 ultrapasse em muito o limite legal de 25% 
para a sua efetivação de forma unilateral, o que exige do poder público municipal a 
aplicação de algumas cautelas, dentre as quais, o chamamento da empresa contratada ao 
feito, para que, manifeste-se sobre a possibilidade de supressão do Lote 01 do contrato 
administrativo, cautela esta decorrente do Inciso II e parágrafo 4º do dispositivo supracitado. 
 
15. Ato contínuo, considerando que o instituto da supressão promove 
alterações das condições inicialmente pactuadas nos termos do contrato, resta impossibilitado 
de se fazer as devidas alterações por simples apostilamento, vejamos: 
 

Art. 65 (Caput) 

§ 8
o
  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de 

preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações 
ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

 
16. Nestes termos, faz-se necessário a elaboração de termo de supressão e 
consequente publicação do referido ato para se garantir os efeitos pretendidos na forma do 
Artigo 61, parágrafo único:  
 

Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de 
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua 
lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da 
inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 
cláusulas contratuais. 
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Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de contrato 
ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 desta Lei.  

 

 
17. Por todo o exposto, orienta-se que o departamento responsável pela 
gestão dos contratos administrativos promova a lavratura e publicação do termo de supressão 
do item 01 do contrato nº 2309001-2021, preservando-se assim os efeitos jurídicos dos 
demais itens do contrato nº 2309001-2021. 

 
IV. DA CONCLUSÃO. 

 
18. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os 
pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da 
Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise 
dessa Procuradoria Jurídica, diante da documentação acostada aos autos, esta Procuradoria 
Jurídica opina pela supressão do Contrato nº 2309001-2021, para que se proceda a exclusão 
e posterior rescisão do item 01 do instrumento.  
 
19. É o parecer, SMJ.  

 
20. Retornem os autos a Comissão Permanente de Licitação.  

 
21. São Sebastião da Boa Vista/PA, 05 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO  
Municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA  

OAB/PA Nº 17.067 
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