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JUSTIFICATIVA PARA EFETUAR O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

001.01/2016-SEMED/PMC, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A FIRMA M. P. 

PRAZERES CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA 

EMEF DE CAMETÁ TAPERA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA E UM 

BLOCO ADMINISTRATIVO. 

 

Cametá, 17 de maio de 2018. 

 

Ao Senhor 

Prefeito Municipal de Cametá 

Nesta, 

 

Senhor Prefeito, 

 

Em atenção a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e após 

apresentação do 1º Termo aditivo pela firma MP PRAZERES CONSTRUTORA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP vimos apresentar justificativa, conforme 

prevê art 65 da Lei 8.666/93, para proceder com o 2º TERMO ADITIVO, destinado a 

retomada de obra com a prorrogação dos prazos do contrato 001.01/2016-

SEMED/PMC, referentes a TOMADA DE PREÇOS 001/2016-SEMED, Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA 

EMEF DE CAMETÁ TAPERA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA E UM 

BLOCO ADMINISTRATIVO. 
Informamos que, na legislação vigente, existe a possibilidade de efetivação 

do referido aditivo, conforme justificativas elencadas a seguir: 

1 – DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define os 

preceitos de contratação pela administração Pública, determina que eventos dessa 

natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em 

algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de “alterações 

contratuais” (art 65). 

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 

enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados. O estatuto de 

licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define os preceitos de 

contratação pela administração Pública, determina que eventos dessa natureza 

sejam precedidos de justificativa conforme prevê art 65. 

 

2 – DA FORMALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DE ADITIVO 

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art. 65, inciso II, alínea 

“d”, da Lei Federal nº 8.666/93, que se transcreve abaixo: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

(...) 

II - por acordo das partes: 
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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. 

Analisando as condições para aditivo do contrato, vimos que envolve prestação 

continuada de serviços para conclusão de obra paralisada, em decorrência da demora da 

liberação de recursos. Outrossim, conforme justificativa, planilhas para dar continuidade 

a obra para que a administração possa efetuar sua conclusão, a Prefeitura não tem outra 

opção no momento que aditivar o atual contrato. 

As demais justificativas encontram-se neste processo. 

Tal obra por falta de recursos financeiros foi paralisada com base no Inciso III do § 1º 

do art. 57 da lei federal 8.666/93. 

Cabe esta comissão salientar que não encontrou em seus arquivos nenhum documento 

penalizando a contratada que possa com base nos art 78 e 79 da lei 8.666/93 servir de 

embasamento para a rescisão contratual. 

Observo que o próprio TCU manifesta entendimento de que a extinção do contrato 

somente opera com a conclusão de seu objeto e entrega para a administração pública 

(acordão 1980/2004 – tcu – 1ª câmara – tc 12.222./2001-0). 

Reforçamos que iniciamos o processo de aditamento autuando o processo como 1º 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001.01/2016-SEMED/PMC, pois como 

salientado anteriormente não encontramos nos arquivos deixados pela administração 

anterior outro termo aditivo, no entanto no dia 08 de maio de 2018, fora apresentado 

pela contratada cópia do primeiro aditamento de prazo, em decorrência deste fato esta 

comissão resolve a partir desta data autuar este processo como segundo aditamento ao 

contrato em questão. 

Corroborando com nosso entendimento o próprio TCU tem acolhido, em caráter 

excepcional, a prorrogação contratual com lapso temporal. Assim pensa o Relator 

Ministro-Substituto André de Carvalho, no Acórdão 127/2016 Plenário do TCU: 

“(...) nos chamados contratos por escopo (em que o 

objeto consistiria na obtenção de um bem ou na 

construção de uma obra), o prazo de execução só 

seria extinto quando o objeto fosse definitivamente 

entregue a administração e as demais obrigações 

fixadas nos ajustes fossem plenamente satisfeitas, 

de modo que, inexistindo motivos para a rescisão 

ou anulação, a extinção desse tipo de ajuste 

somente se operaria com a conclusão do objeto e 
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com seu recebimento definitivo pela 

administração(...)” 

De acordo com o advogado e professor de Direito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 

considerando tal raciocínio, o TCU tem acolhido, em caráter excepcional, na análise de 

alguns casos concretos, a tese de diferenciar os efeitos da extinção do prazo de contratos 

de obra. 

“Existem alguns julgados nesse sentido, como a 

Decisão nº 606/1996 – Plenário; Decisão nº 

732/1999 –Plenário; Acórdão nº 1.740/2003 – 

Plenário; Acórdão nº 1.980/2004 – 1ª Câmara; 

Acórdão nº 1.674/2014 – Plenário; entre outros. 

Importa destacar que nesses casos o Tribunal 

identificou a presença de circunstâncias objetivas 

atenuantes da conduta dos gestores, tais como: 

descontinuidade na liberação de recursos 

orçamentários e paralisação da obra motivada pela 

contratante”, observa. 

Além disso, o professor esclarece que os aditamentos foram celebrados posteriormente 

ao término de vigência do contrato porque o governo entendeu que os prazos de 

vigência dos contratos por escopo seriam prorrogados automaticamente em decorrência 

dos sucessivos períodos de paralisação. Fundamentado nas hipóteses previstas no art. 79 

§ 5º da Lei Federal 8.666/93. 

Apesar desse equívoco, o TCU permitiu a prorrogação contratual para evitar o prejuízo 

ao interesse público. Assim, é importante que os gestores públicos observem a Súmula 

nº 191 do TCU e a Orientação Normativa nº 03/2009 da Advocacia-Geral da União e 

formalizem tempestivamente o aditamento para a prorrogação do contrato”, conclui 

Jacoby Fernandes. 

A não conclusão desta obra nos parece algo imoral se formos verificar o interesse 

público, pois, além do prejuízo financeiro ao erário também acarretará prejuízo a 

comunidade destinatária de tal obra, a qual não pode pagar pela inércia administrativa 

em evitar que tal obra se desgaste pela não conclusão da mesma sem a devida cobertura 

contratual formal; 

Se a presente recomendação de aditivo for ratificada, informamos que o respectivo 

processo está tombado como 2º TERMO ADITIVO ao contrato 001.01/2016-

SEMED/PMC.  

 

CONCLUSÃO: 

Conclui-se que, a administração pública não pode ser privada de perseguir seu principal 

objetivo, o interesse público, balizando-se sempre pelo respeito a limites e garantias 

constitucionais. Assim, o Regime de Direito Público, a qual é submetido o contrato 

administrativo, impõe a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, de modo 

que, no aditivo em questão, o interesse público deverá prevalecer sobre o interesse 

privado. 

 

 

Márcio Vieira Gonçalves 
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Pregoeiro/Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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