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PRIMEIRO ADITAMENTO DE QUANTIDADE NO IMPORTE LEGAL DE 50%, AO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL Nº 026/2022. SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. 

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA 

E GUIA EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO 

COM PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER 

EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM 

CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. A EXECUÇÃO DA OBRA 

SUPRACITADA, OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, VISANDO OTIMIZAR E 

AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, ALÉM DOS 

ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 

CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO 

JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO 

ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 

CONTRIBUIÇÕES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 026/2022 
 

 
 
 

Pelo presente instrumento de aditamento a SELEÇÃO DE PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA EXTRUSADA EM CONCRETO 

USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO, MEMÓRIA DE 

CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM 

CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM AS 

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO 

DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, VISANDO OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO 

VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA 

UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM 

BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE 

FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, de um lado o MUNICÍPIO DE 
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COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, nesta cidade de 

Coqueiral, Estado de Minas Gerais, CEP 37.235-000, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF nº 

376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida pela SSP/MG, residente e 

domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais, Cep: 37.235-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a sociedade 

empresária denominada: COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP, empresa 

privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.422.221.0001/50, com sede na Avenida Waldemar 

Barros de Rezende, nº 52, Bairro Park Rinaldo, na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, 

Cep: 37.002-970, neste ato representada pelos Sócio(a)(s) Administrador(a)(s) o Sr(a). 

Donizete Costa, brasileiro(a), casado(a), empresário(a), Cédula de Identidade nº M-1.200.506, 

expedida pela SSP/MG, inscrito(a) no CPF nº 189.156.476-53, residente e domiciliado(a) na 

Avenida Dr. José Marcos, nº 666, Bairro Bom Pastor, na cidade de Varginha, Estado de Minas 

Gerais, Cep: 37.014-260, doravante denominada CONTRATADA, sujeitando-se as partes às 

normas constantes das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, alterações e demais normas 

aplicáveis, em conformidade com as disposições a seguir: 

Cláusula Primeira: 

A vigência do presente Instrumento Contratual nº 026/2022, permanece 

inalterada sendo de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do instrumento 

contratual em 054/2022 e encerrando em 04/10/2022. 
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Cláusula Segunda: 

Fica Ratificado o Instrumento Contratual nº 026/2022, inalterado o prazo, 

tendo em vista sua vigência até 04/10/2022.  

 

Cláusula Terceira: 

O contrato original passa a ter seu quantitativo e valor, aditivados no 

importe de 50% (cinquenta) por cento de alguns dos itens contratados para atendimento das 

necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura, conforme dispõe a Lei 

Federal nº 8.666/93, art. 65. 

 

 Cláusula Quarta: 

 O valor estimado atualizado para a contratação a ser pago pelo Município 

para o fornecimento do bem Van c/ DPM conforme do objeto deste instrumento contratual e 

de aditivo é de R$ 495.213,56 (quatrocentos noventa cinco mil, duzentos e treze reais e 

cinquenta seis centavos), que constitui o objeto da presente licitação SELEÇÃO DE PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA EXTRUSADA EM CONCRETO 

USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO, MEMÓRIA DE 

CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM 
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CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM AS 

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO 

DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, VISANDO OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO 

VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA 

UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM 

BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE 

FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Que deverá ser composto com as 

Requisições expedidas pelo setor de compras, que serão pagas mediante apresentação de 

Nota Fiscal Fatura, e Boleto Bancário devidamente acompanhado das Certidões de 

Regularidade expedida pelo FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN E PREVIDENCIÁRIA, 

devidamente atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade da 

municipalidade, sendo a seguinte quantidade aditivada: 

Seq. Item Descrição/Especificação UN Marca Quantidade Unitário Total 

7 12756 RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO-EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO - CAMADA DE 

ROLAMENTO EXCLUSIVE 

M3 costa 319,2150 1.287,9892 411.145,47 
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CARGA E TRANSPORTE. 

8 12755 RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO-EXECUÇÃO DE 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. -  

M2 costa 6.384,6250 2,3417 14.950,03 

9 12757 RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO-TRANSPORTE 

COM CAMINHÃO TANQUE 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L - EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). 

TOKM costa 45.610,2500 1,0568 48.200,91 

10 12764 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

HORIZONTAL - PINTURA 

DE EIXO VIÁRIO SOBRE 

ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA - A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM 

DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. 

M costa 3.239,7000 4,8516 15.717,73 

11 12765 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

HORIZONTAL - PINTURA 

DE FAIXA DE PEDESTRE OU 

ZEBRADA - TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, 

E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. 

M2 costa 196,8000 26,4198 5.199,42 

Total Geral Global R$ 495.213,56  
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Cláusula Quinta: 

Este Termo Aditivo de Acréscimo “Quantidade” no Importe Legal de 50 % 

entrará em vigor a partir de 16 de maio de 2022. 

 

Cláusula Sexta: 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Instrumento do 

Instrumento Contratual nº 026/2022, Processo Administrativo Licitatório nº 031/2022, 

Tomada de Preços nº 002/2022. 

 

E por estarem justas e avençadas, as partes assinam o presente termo 

aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas que 

subscrevem. 

 

Coqueiral, 16 de maio de 2022. 

 

CONTRATANTE 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 

 

CONTRATADO 

 

DONIZETE COSTA 

COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA – EPP 

CNPJ Nº 17.422.221.0001/50 
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PROCURADORIA MUNICIPAL 

 

 

ZACARIAS ABRÃO PIVA  

PROCURADOR MUNICIPAL  

OAB/MG Nº 94.066  

 

TESTEMUNHAS: 

          

 

 

      GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                           TAYNAH RODRIGUES FERREIRA                                                                        

              CPF Nº 093.271.156-19                                                                        CPF Nº 119.028.036-12 
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PARECER JURÍDICO 
 
 

Motivo: Aditamento de Quantitativo no Importe de 50,00% 

Processo Administrativo Licitatório nº 031/2022 

Tomada de Preços nº 009/2022 

 

Instrumento Contratual nº 026/2022  

 

Contratada: COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP, empresa privada, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 17.422.221.0001/50.  

 

 

Objeto: PRIMEIRO ADITAMENTO DE QUANTIDADE NO IMPORTE LEGAL DE 50%, AO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 026/2022. SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO 

MENOR PREÇO GLOBAL; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À 

BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

HORIZONTAL, SARJETA E GUIA EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS E 

DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. 

AS OBRAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E 

ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. A 

EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ EXECUTADA 
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ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, VISANDO 

OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, 

ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO 

ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO E RECURSOS 

PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO. 

Conforme Ofício nº 005/2022, datado de 13/05/2022, apresentado pela Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Agricultura, com pedido de aditamento de quantidade no 

importe legal de 50%, devidamente justificado: Tal requerimento justifica-se pela 

possibilidade de incluir mais duas ruas no trecho a ser recapeado e fechar o polígono 

executado na área central, a saber ruas Ana Neri e Matias Borges, de demais ruas 

melhorando a trafegabilidade da região e garantindo economia para o município com a 

abertura de um novo processo. Além disso, devido à rapidez na execução, menor preço, 

similar eficiência e para manter o padrão das ruas adjacentes já recapeadas nesta área, foi 

feita uma alteração nas sarjetas, que deixaram de ser executadas em concreto usinado e 

foram feitas com o próprio Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), donde será 

necessário complementar tal item e cancelar o anterior, anuído pelo Contratante e 

Contratada e devidamente encaminhado ao setor de Compras e Licitações e com a 

Autorização do Prefeito Municipal, estando ambas as partes de acordo com tal aditamento de 

percentual legal, restando que se fosse proceder a novo processo licitatório acabaria 

onerando os cofres públicos, desta dita o presente aditamento de percentual legal no 
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momento e o mais viável a se proceder tendo em vista o interesse público, e precedendo ao 

princípio da administração, é de parecer favorável pelo aditamento, conforme considerações 

abaixo: 

 

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento de percentual legal na 

execução do Instrumento Contratual nº 026/2022. 

 

O pedido foi instruído com a solicitação de aditamento da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Agricultura, pelo gestor e anuído pela contratada, 

fundamentado para o acréscimo do percentual legal. 

 

Havendo justificativa expressa e fundamentada, anuência prévia da 

contratada e explicitação do respectivo percentual de alteração, mostra-se juridicamente 

viável o acréscimo contratual ao limite legal de 50% em caso de contratação fundada em 

processo licitatório. 

 

O presente instrumento de aditivo trata da possibilidade de se aditar o 

contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório fundamentado na Lei Federal 

nº 8.666/93, visando acréscimo de quantitativo de 50%. 

 

Em matéria de alterações contratuais, o entendimento doutrinário é no 

sentido de que os contratos administrativos podem ser alterados unilateral ou bilateralmente. 

A alteração unilateral ocorrerá – por força da prerrogativa da Administração, que atua com 

supremacia, excepcionando a norma fundamental da imutabilidade dos contratos – quando 

for necessária a modificação do valor pactuado em razão do acréscimo ou diminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela lei, em sintonia com a ordem do inciso 

I do art. 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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Nessa hipótese, os contratados ficam obrigados a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, esses acréscimos ou supressões. Tais limites estão especificados no § 

1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, que estipula que, em se tratando de obras, serviços 

ou compras, o acréscimo ou a diminuição poderá atingir até 25% 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. Confira-se a dicção do mencionado dispositivo 

legal e que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 

65, da Lei Federal nº 8.666/1993, assim determina:  

 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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. (Regulamento) 

 

Dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em artigo 65, in verbis: 

 

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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 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. (grifos nossos). 

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). Art. 57. A 

duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:  
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(...) § 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 

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;  

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.  

 

 

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe ao aditamento de 50% do percentual legal, e a possibilidade jurídica 

resta amparada no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

 

Vejamos: 

 

Interpretação das palavras: "reforma, edifício e equipamentos" tendo como 

parâmetro a interpretação conjugada e harmoniosa dos conceitos lingüísticos, da definição 

técnica de engenharia adotada pela ABNT arrimada com o §5º dos Art. 2º da Lei nº 9.785/99, 

e sua interface com o §1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

A possibilidade da Administração Pública, dar entendimento elastério na 

aplicação do §1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, utilizando a conceituação utilizada pelos 

técnicos de Engenharia/Arquitetura (ABNT/NBR 9050/04) e do conceito expressamente 

consignado no §5º do Art. 2º da Lei nº 9.785/99, aplicando o percentual de 50% (cinqüenta 

por cento) para reforma de praças, orlas, sistema viário e outras obras, conceitualmente 

diferente da expressão utilizada pelo legislador de "reformas de edifícios e equipamentos" 
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Art. 65. omissis. §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. O dispositivo trata dos limites da alteração contratual a que 

está obrigado o contratado, indicando a superposição do interesse público sobre o do 

particular e revelando uma das peculiaridades do Direito Administrativo. 

 

De acordo com o preceptivo legal, os acréscimos ou supressões podem 

ocorrer, via de regra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) e, apenas em se tratando 

de reforma de edifício ou de equipamento, em até 50% (cinqüenta por cento) para os seus 

acréscimos. Antes de buscarmos a compreensão dos termos mencionados, insta frisar que a 

alteração contratual não se traduz em mera discricionariedade administrativa, devendo   a   

Administração   evidenciar   o   motivo   justificador e demonstrar ser esta a solução mais 

adequada (art. 65, caput1), pois a imutabilidade do contrato é a regra geral. Assim, no dizer 

de Marçal Justen Filho, deve-se ressaltar que: Como princípio geral, não se admite a 

modificação do contrato, ainda que por mútuo acordo entre as partes, importe alteração 

radical ou acarrete frustração aos princípios da obrigatoriedade da licitação e isonomia. Feita 

a ressalva, deve-se atentar que a Lei nº 8.666/93não cuidou de trazer a definição pretendida 

pelo Consulente, da mesma forma que a doutrina não se prestou a suprir tal lacuna, 

resultando na problemática em se aplicar de maneira segura a regra excepcional de acréscimo 

contratual em até 50%, admitida somente para contratos cujo objeto seja a reforma de 

edifício ou de equipamento. Ciente da omissão, indaga-se sobre a possibilidade de ser 

utilizado o conceito consignado no §5º, do artigo 2º, da Lei nº 9.785/99 que assim prelecionou 

ao alterar a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79): Art. 2º. O parcelamento do 

solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as 

disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. [...] §5º. 
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Consideram-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento das águas 

pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de 

energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não. 

 

A normatização técnica expedida pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), tombada sob o número 9.050/2004, em cujo item 3.17 traz a definição para 

equipamento urbano que se segue: 3.17 equipamento urbano: Todos os bens públicos e 

privados, de utilizada pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços 

públicos e privados. Nos termos propostos, questiona-se sobre a possibilidade jurídica de se 

aplicar a exemplificação legal do que seriam "equipamentos urbanos", feita pelo art. 2º, §5º, 

da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e, ainda, a conceituação técnica presente na 

ABNT/NBR 9.050/2004, à hipótese excepcional de acréscimo contratual em até 50%, prevista 

no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93. Nos termos consignados, cabe-nos verificar se seria viável 

aditar, em até 50%, o contrato para reforma de praças, orlas, sistema viário e outras obras, 

averiguando-se se tais hipóteses poderiam ser enquadradas como equipamentos para fins 

de aplicação do §1º, do artigo 65, da Lei de Licitações. Especificamente sobre o caso descrito, 

fazem-se oportunos os dizeres de Hely Lopes Meirelles que, ao comentar o conceito de obras 

públicas, ainda que de maneira discreta e em remissão feita por meio de nota de rodapé, 

assim lecionou: 7. O conceito de obra pública – já escrevemos em trabalho anterior – não 

encontrou, ainda, sua fórmula definitiva, mas nele se enquadram todas as construções da 

Administração centralizada ou descentralizada, executadas por suas repartições ou 

funcionários, ou cometidas à execução de particulares através de contratos administrativos. 

[...] A obra pública pode ser classificada em quatro modalidades de empreendimentos, a 

saber: equipamento urbano (ruas, praças, estádios, monumentos; calçamento e canalizações; 

redes de energia elétrica e de comunicação; viadutos, túneis, "metrôs" e demais 

melhoramentos próprios das cidades); equipamento administrativo (instalações e 



 

 

17 

 

aparelhamento para o serviço administrativo interno em geral); empreendimentos de 

utilidade pública (ferrovias, rodovias, pontes, portos, aeroportos, canais, obras de 

saneamento, represas usinas hidrelétricas ou atômicas e demais construções de interesse 

coletivo); edifícios públicos (sedes de governo, repartições públicas, escolas, hospitais, 

presídios etc.) Todas essas obras devem ser precedidas de projeto e especificações dentro das 

normas técnicas adequadas. (destaques do original) Da lição extrai-se que equipamentos 

urbanos como praças, ruas, calçamento e demais melhoramentos próprios das cidades, são 

considerados, para fins de aplicação da Lei de Licitações, como obras públicas, e não como 

espécies de equipamentos a que faz menção a parte final do §1º, do seu artigo 65, como 

adiante melhor se demonstrará. Ademais, a conceituação atribuída pela ABNT, segundo a qual 

a expressão equipamento urbana seriam todos os bens públicos e privados, de utilização 

pública é excessivamente ampla e nos impele a buscar, no regramento do Direito Civil, 

argumento jurídico que, de imediato, impediria a aplicação de tal conceito à fórmula do art. 

65, §1º, parte final, da Lei de Licitações. Nos termos do Código Civil Brasileiro, são públicos os 

bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, sendo 

particulares todos os demais, seja qual for a pessoa a que pertençam (artigo 98).  

A regra extraordinária trazida pelo dispositivo, segundo a qual é aceito o 

limite de 50% (cinqüenta por cento) para acréscimos contratuais, dirige-se tão somente à 

reforma de edifícios e à de equipamentos que, embora enquadradas nos conceitos de obra e 

serviços delineados pelos incisos I e II, do art. 6º, da Lei 8.666/93. 

 

Equipamentos urbanos: conceituação e exemplos. 

Como muitas outras expressões, “equipamento urbano” não tem um 

sentido muito claro. Na verdade, uma rua é um equipamento urbano, mas o meio fio e a 

sarjeta que limitam a rua e o passeio dos pedestres também são. E são também 

equipamentos urbanos os semáforos que se encontram nessa rua, os ônibus que trafegam 

sobre ela e o metrô que caminha por baixo. Ao mesmo tempo um edifício também é um 
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equipamento urbano, mas um cano d’água também é, de modo que, se quisermos encontra 

um conceito para equipamento urbano teremos que ver qual é a característica comum às 

coisas que foram citadas e a inúmeras outras que não foram. 

Nessa busca vamos procurar no dicionário (no caso o Dicionário da Língua 

Portuguesa da Larousse Cultural) e veremos que equipamento, no sentido em que estamos 

usando a palavra significa “tudo o que serve para equipar”, ou seja, o conjunto de artigos, 

dispositivos e máquinas necessários ao desempenho de uma certa atividade. Por conclusão 

o equipamento urbano deveria ser o conjunto de coisas necessárias ao desempenho da 

atividade urbana. Como não há uma atividade urbana, mas um conjunto delas, por extensão 

podemos ver que são equipamentos urbanos todos os que são necessários ao desempenho 

destas atividades todas. É lógico que isto incluirá muitas coisas, como a rua, a sarjeta, o 

meio fio, o cano, o edifício, o ônibus e o metrô. E mais uma infinidade de outras. 

 

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuízo à 

Administração Pública, conforme atestado pela respectiva Secretaria Municipal de Tecnologia 

da Informação. Em sendo assim, observado o Prazo de Vigência e Execução do Contrato 

Administrativo, e com o percentual dentro do limite estabelecido no diploma legal, bem como 

os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela 

possibilidade de realização do aditivo de quantidade de percentual legal requerido, nos 

termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade 

dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente 
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opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão nº 

2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011).  

Como diz JUSTEN FILHO (2014. p. 689) “o essencial é a regularidade dos atos, 

não a aprovação da assessoria jurídica”, ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão. 

 

Este e o nosso parecer salvo maior entendimento. 

 

Coqueiral, 16 de maio de 2022. 
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