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PARECER JURÍDICO Nº-024/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-022/2020 - CMP 

 

ASSUNTO: ADITAMENTO AO CONTRATO ADIMINISTRATIVO Nº024/2019-CMP. 
QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO 
PLENÁRIO, GALERIA E SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NECESSÁRIAS. 

 

 

1- DA CONSULTA 

 

 Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica, pela Comissão 

Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Paragominas - CPL, os 

presentes autos para emissão de Parecer acerca da possibilidade jurídica de 

aditivar o Contrato supracitado, firmado entre essa CÂMARA MUNICIPAL e a 

empresa DELPUPO E MORO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA/ H E R 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, sendo acrescentado o valor de 

R$-36.504,86 (trinta e seis mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), que corresponde a 13,96% (treze vírgula noventa e seis por cento) do 

valor do original, e mais o aumento de prazo em 12 (doze) dias, face ao período 

necessário para execução dos serviços complementares à conclusão da obra civil de 

adequação e reforma do Plenário, Galeria e Sala das Comissões da Câmara 

Municipal de Paragominas. 

 

 

2- DO MÉRITO E DA JUSTIFICATIVA 

 

 O Aditamento pretendido, segundo relatório da CPL, tem como 

fundamento o II, do §1º, do art. 57 c/c o II, do art. 65, e a alínea “b” do inciso I 

com o § 1º do art. 65 da Lei Federal de Licitações nº-8.666/93 e suas 

alterações posteriores, onde versa: 

 

Art.57 

(...) 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 

admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
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manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 

dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 

Art.65: 

I. (...) 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

 

 Em sede de previsão contratual, a CLÁUSULA OITAVA - DO 

PREÇO E DO REAJUSTE e a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS 

ALTERAÇÕES do Contrato inicial também fizeram previsão sobre o Aditamento 

pretendido senão vejamos: 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 

8.2 – O valor da contratação em questão, sempre que a legislação vigente 

permitir, com base na Variação do Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio 

Vargas, tendo como data-base o dia de apresentação da proposta, ou ainda, nos 

casos previsto no § 1° e incisos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações; (DESTACAMOS) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1- O CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou 

reduções na execução do objeto deste contrato, desde que, após consulta à 

CONTRATADA, os mesmos sejam considerados viáveis. 

13.2- Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na 

cláusula oitava ou no prazo de entrega contratual, serão acordados ajustes 

apropriados, que deverão ser formalizados através do Termo Aditivo. 

13.3-. As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na 

cláusula oitava não excederão 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 

(DESTACAMOS) 

 

 Ainda, constata-se que o real acréscimo da obra corresponde a 

13,96% (treze vírgula noventa e seis por cento) do valor inicial do contrato, sendo 

mantidas as mesmas condições contratuais, dentro do permitido legalmente, assim 

preconiza o §1º, do art. 65, da Lei Federal nº-8.666/93: 

 

Art. 65 

(...) 

§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.(DESTACAMOS) 

 

 Destarte, verifica-se que o pedido ora apreciado é procedente, uma 

vez que foram necessários serviços adicionais que objetivaram a preservação e 

adequação do patrimônio público e estão em conformidade com a nossa legislação. 
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Portanto, presentes os fundamentos e as justificativas para aditivação do contrato 

em tela. 

 Observamos ainda que, foram juntados aos autos: o Ofício 

008/2020-Fiscal de Obra, de 13/03/2020, solicitando Reparos ao banheiro da 

Sala das Comissões e seu Portão de acesso; a Comunicação para a Autoridade 

Superior e a Autorização da mesma; o aceite da empresa contratada, a 

existência de dotação orçamentaria para fazer frente às novas obrigações 

oriundas dessa aditivação; o Relatório da Obra com os devidos Atestos dos 

serviços efetivamente realizados; constam ainda, o Ofício nº-001/20, informando 

que houve alteração na razão social da empresa DELPUPO E MORO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA passando a ser denominada como H 

E R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, nome fantasia, H E R 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA, e, a ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº-07, da 

empresa DELPUPO E MORO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 

3- DA CONCLUSÃO 

 

 Isto posto, com base nos argumentos e nas razões supramencionas, 

esta Assessoria Jurídica, OPINA FAVORAVELMENTE à ADITIVAÇÃO DO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-024/2019 – CMP, para que este seja 

prorrogado por mais 12 (doze) dias, no montante de R$-36.504,86 (trinta e seis 

mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), que é referente ao 

valor recomendado pelo Engenheiro Civil, o Sr. Maurício Carvalho Andrade, CREA-

PA 1516455070, no Relatório de Obras de R$31.660,22 (trinta e um mil, 

seiscentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) somado com o valor da 

Solicitação de Serviços adicionais, Ofício 008/2020-Fiscal de Obra, de 

13/03/2020, de R$-4.844,63 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais 

e sessenta e três centavos). 

 

 É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

  
 Paragominas (PA), 06 de abril de 2020. 

 
  
  
 

 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 
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