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PARECER JURÍDICO 
 
 

 

 
Contrato administrativo nº. 2309001-2021 
 
 
Interessado(a): ATCON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.419.922/001-52 
 
 
Assunto: Análise de pedido de aditivo do Contrato Administrativo nº 2309001-2021, referente ao 
lote II do Processo Licitatório CONVITE Nº 1/2021-008 
 
 
 

 
PARECER JURÍDICO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL. ADITIVO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO.. ANÁLISE JURÍDICA. ANÁLISE DOS 
REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA SOBRE 
O DEFERIMENTO. COM OBSERVANCIA DAS CONDIÇOES 
DE LEGALIDADE CONTIDAS NESTE PARECER. 
 

 

I – RELATÓRIO. 
 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico sobre o pedido da empresa ATCON 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.419.922/001-52, que requer à esta 
administração pública municipal aditivo do contrato firmado com o Município de São 
Sebastião da Boa Vista/PA, sob o fundamento da necessidade de reprogramação da planilha 
de serviços de reforma de prédio para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS, no valor adicional de R$ 40.685, 91 (quarenta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e 
noventa e um centavos) acarretando modificação dos valores inicialmente pactuados. 

  
A referida pessoa jurídica solicitou aditivo contratual, referente ao lote II, cujo objeto 

trata-se de contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de Reforma 
de Prédio para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, no município de 
São Sebastião da Boa Vista, conforme planilha anexada ao pedido. 

 
A justificativa apresentada pela empresa fora analisada em Nota Técnica do 

Engenheiro Responsável pela Fiscalização das Obras Aluizio Teixeira Filho (CREA 7.784/D-
PA), que consigna:  
 

O objeto do contrato em referencia prevê execução de 
reforma de estrutura física do prédio para atendimento 
as necessidades de Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS, onde foram previstos os serviços necessários 
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para restabelecimento das estruturas e condições 
necessárias para tanto; 
 
(...) 
 
Em reavaliação feita pela Secretaria Municipal de 
Saúde, foi verificado a possibilidade do 
aproveitamento do espaço externo ao prédio, 
delimitado pelo muro de isolamento na área patrimonial, 
na área dos fundos do terreno, desta forma foi definido a 
necessidade de intervenção de novelamento do terreno 
através de aterro compactado e construção de calçadas, 
com área de 174, 31 m². 
 
Para tanto a empresa contratada apresentou Planilha d 
Serviços Adicionais (anexo) tomando como referência 
preços de serviços presentes nas planilhas contratadas, 
bem como memória de cálculo de quantitativos 
necessários, que resultou em custo adicional de R$ 
40.685,91 (quarenta mim seiscentos e oitenta e cinco 
reais e noventa e um centavos) 
 
(...) 
 
03. Considerações finais 
 
Após avaliação das ocorrências, considerando 
necessária a reprogramação da Planilha Orçamentária 
Contratada, afirmamos que os custos dos preços 
unitários dos serviços adicionais estão compatíveis com 
os serviços contratados bem como suas quantidades.  

 
Oportunamente, a empresa interessada também acostou ao requerimento 

certidões negativa de débitos relativos aos tributos federais e estaduais, bem como as dividas 
ativas da União, Estado e Município. Além de certificado de regularidade quanto ao FGTS e 
débitos trabalhistas. 

 

Após recebimento dos pedidos formulados pela Ilma. Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação vieram os autos a esta procuradoria.  
 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO. 
 

Inicialmente, cumpre ressaltar-se que o presente parecer jurídico é meramente 
opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas 
em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à 
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decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões 
ou não. 

 
Destaca-se que o exame a ser realizado pelo presente possui extrema relevância e 

exige uma avaliação acurada da norma e dos fatos apresentados, pois inclusive os órgãos 
fiscalizadores do Poder Público possuem especial enfoque na análise sobre os fundamentos 
aplicados em alterações contratuais decorrentes de licitações, com o intuito de coibir a mácula 
aos princípios constitucionais do caput do artigo 37 da Carta Magna. 

 
Pois bem. É sabido que a Administração Pública somente pode realizar obras, 

serviços, compras e alienações mediante processo de licitação pública, conforme disposto no 
art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988:  
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.  

 
 

Da leitura do referido dispositivo é possível identificar na redação constitucional a 
possibilidade de modificação do contrato com a finalidade precípua de evitar o enriquecimento 
sem causa, assegurando a equivalência entre o encargo e a remuneração através do 
restabelecimento do equilíbrio contratual porventura alterado durante a sua execução.  

A Lei 8.666/95 prevê nos seus artigos 54 à 80 disposições referentes aos temas da 
formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão dos contratos firmados com a 
Administração Pública. 

 
Dentre essas normas, estão àquelas referentes à alteração contratual, 

possibilidade que alcança o contrato administrativo desde que devidamente justificada: 
 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão 
ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
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a) quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de 
execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de 
execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de 
pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução 
de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração 
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
e extracontratual. 

 
 

Portanto, é admissível que as partes modifiquem o contrato na forma quantitativa 
ou qualitativa, desde que respeitado os limites legais e não haja a desnaturação do objeto, 
de tal forma que as intervenções alterem profundamente as características inicialmente 
concebidas no projeto e nos orçamentos do procedimento licitatório. 

 
Sobre as alterações qualitativas afirma Lucas Rocha Furtado: 

 

As alterações qualitativas, por sua vez, decorrem de 
modificações necessárias ou convenientes nas obras ou 
serviços sem, entretanto, implicarem mudanças no 
objeto contratual, seja em natureza ou 
dimensão. (FURTADO, 2013, p. 419). 
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O Tribunal de Contas da União em decisão nº 215/1999, também coloca sobre o 

teor das alterações contratuais: 
 

[VOTO] 
 
Ainda que se admitisse a ocorrência de acréscimo no 
valor do contrato, em razão das significativas mudanças 
na concepção original da obra, seria forçoso reconhecer, 
à toda evidência, que a integridade do objeto contratual 
inicialmente pactuado, qual seja, a construção do 
aeroporto, manteve-se inalterada. 
 
As mudanças sobrevindas ao contrato possuíam 
natureza eminentemente qualitativa, não rompendo a 
fronteira do obrigatório respeito ao objeto contratual, 
limite implícito à mutabilidade do contrato administrativo, 
admitida no ordenamento jurídico. O termo aditivo 
manteve a essência do objeto imediato contratado, 
alterando, entretanto, as especificações estabelecidas 
no Projeto Básico inicial, com vista à melhor adequação 
técnica e operacional do empreendimento à nova 
dimensão que lhe fora conferida pelas especificações 
ditadas.” 

 
 

Sendo assim, a administração deve limitar-se ao objeto contemplado inicialmente 
no acordo pactuado, sob prejuízo de desnaturar o objeto licitado.  

 
Pois bem, consoante ao exposto acima, observa-se que no pedido apresentado 

pela contratada, consta a alegação da necessidade de aditivo contratual para compreender 
serviços adicionais de: a) aterro manual de valas com arenoso para aterro e compactação 
mecanizada; b) concretagem de vigas FCK = 20 MPA, com baldes em edificação térrea – 
lançamento, adensamento e acabamento; c) piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), 
acabamento liso espessura 2,0 cm. Preparo mecânico da argamassa; d) pintura acrílica 
em piso cimentado – três demãos. A justificativa para os serviços  mencionados seria a 
necessidade de nivelamento do terreno para fins de aproveitamento do espaço externo do 
prédio (que tem por limite o muro de isolamento da área), acréscimo que se manteria atinente 
ao objeto inicialmente contratado, vez que fazem referencia ao aproveitamento de área 
externa do prédio, como bem consta na nota técnica do setor de engenharia do município. 

  
Para comprovar o alegado a postulante acostou aos autos Planilha Demonstrativa 

de orçamento sintético apresentando memória de calculo dos serviços adicionais, com 
elevação do “valor contratado”, ante a necessidade de inclusão de serviços supostamente 
necessários para a consecução do objeto. 
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Percebe-se, que a Administração apresenta motivos e justificação para a 

necessidade de aproveitamento do espaço externo pela implementação de serviços adicionais 
ao objeto inicial, além de descrever os referidos serviços de forma detalhada.  

 
Em relação à possibilidade de alterações contratuais, a Lei 8.666/93 estabelece, 

em seu art. 65, que estas podem ocorrer a partir de medida unilateral da administração, bem 
como de forma consensual por termos acordados entre as partes. E tais alterações podem ser 
tanto de natureza qualitativa, quanto quantitativa. 

 
Pela análise do processo, quanto a possibilidade de alteração do contrato, neste 

momento se entende como possível, contudo devem ser observados determinados 
parâmetros indicados pela Lei de Licitações. Tais orientações legais que autorizam a alteração 
contratual, no presente caso em análise, são as relativas à existência de justificativa para se 
efetuar a respectiva modificação, e a observância obrigatória de limites a estas alterações, 
que podem ser traduzidas em acréscimos e supressões no que foi contratado. No caso em 
comento, as circunstâncias o direcionam a situação de acréscimo contratual.  

 
No que diz respeito à justificativa para a promoção do aditivo contratual, destaca-se 

a necessidade de se modificar o valor contratado para atender a demanda de reforma 
completa do prédio onde funciona o CAPS do Município, contemplando a sua área externa, 
condição que evidentemente é essencial para se tornar justa e possível a sua execução. 
Cumpre transcrever abaixo os termos da alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei n° 8.666/93:  
 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

Assim, entende-se que existe justificativa para a alteração contratual em virtude da 
demanda em relação ao originalmente contratado e a realidade atual.  

 
Por conseguinte, quanto à observância obrigatória de limites à estas alterações, 

estes são estabelecidos no § 1° do art. 65 da Lei de Licitações, conforme colaciona-se abaixo, 
in verbis:  
 

§ 1o  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. 

 
 

Considerando toda a fundamentação apresentada acima, pode-se perceber com 
certa clareza a plena possibilidade de se realizar aditivo de contrato, com fundamento na 
necessidade de modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo do 
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seu objeto, sobretudo ao se considerar que o valor indicado não ultrapassa o limite de até 
50% do valor inicial atualizado do respectivo contrato, em se tratando de obra de reforma 
predial. 

 

III. CONCLUSÃO. 
 

ANTE O EXPOSTO, considerando a possibilidade de alteração dos contratos por 
unilateralidade da Administração quando necessário o acréscimo do objeto, na forma do art. 
65 da Lei de Licitações, a assessoria jurídica opina pela plena possibilidade de aditivação do 
contrato firmado, observando-se sempre, ressalta-se, o limite de até 50% do valor inicial do 
contrato, como é estabelecido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.   

 
É o parecer. SMJ. 
 
 
São Sebastião da Boa Vista/PA, 12 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO 
OAB/PA 21.764 
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