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PARECER JURÍDICO 

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR

CONTRATO n°. 286/2017 -  TOMADA DE PREÇO n° 007/2017 

CONTRATADA: PLEXO CONSTRUTORA DE ENGENHARIA LTDA-ME 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil 

pelo regime de Empreitada Global para execução da obra - CONSTRUÇÃO DE 

36 CASAS EM PADRÃO POPULAR DE 02(DOIS) QUARTOS: ÀREA Unitária = 

44,98m2; destinadas a famílias em situação de risco social no município de São 

Desidério/Ba,

O presente processo administrativo foi remetido para esta 

Procuradoria-Geral pela Secretaria de INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E 

SERVIÇO PÚBLICO versando consulta acerca da possibilidade de firmatura de 

termo aditivo ao Contrato n° 286/2017, celebrado pelo MUNICÍPIO DE SÃO 

DESIDÉRIO-BA e a EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA DE ENGENHARIA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 26.816.044/0001-88, com sede na Rua 

Santo Antônio, 139, Nossa Senhora Aparecida, São Desidério-Ba representada 

pelo Sr. Maxuel Boa Morte dos Santos, brasileiro, casado, comerciante, 

portador da Cédula de Identidade RG n° 945216700 SSP/BA, inscrito no CPF 

sob o n° 024.400.295-99, residente e domiciliado na Rua Sítio São Jorge n° 

002 -  Quadra A, Lote 6, condomínio Vila Laura II, Vila de Abrantes, 

Camaçari/BA, cujo objeto é “construção de 36 casas em padrão popular de 02 

quartos, com área unitária de 44,98m2, destinadas a famílias em situação de 

risco social no município de São Desidério-Ba, pelo preço de R$ Pretende a 

Secretaria consulente firmar o termo aditivo ao contrato em apreço, para fins de 

acréscimo de valor, na ordem de R$ 277.937,71 (duzentos e setenta e sete mil, 

novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), correspondente a 

aproximadamente % 24,26% (vinte e quatro vírgula vinte e seis ) por cento
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1.145.833,38 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três 

reais e trinta e oito centavos)

É o relatório

O Município de São Desidério-Ba e a EMPRESA PLEXO 

CONSTRUTORA DE ENGENHARIA LTDA-ME, celebraram contrato, em 07 de 

junho de 2017, para “construção de 36 casas em padrão popular de 02 quartos, 

com área unitária de 44,98m2, no município de São Desidério-Ba”, conforme 

cláusula primeira do Contrato n° 286/2017 -  Tomada de Preço n° 007/2017

Iniciada a execução do contrato, verificou-se a necessidade de alterar 

o quantitativo de casas para 44 devido à vulnerabilidade de algumas famílias e 

provocando, assim, alterações nas obras e serviços, especificadas nas 

planilhas em anexo.

Em razão dos fatos narrados na justificativa - ocorrência de situações 

imprevistas, foi verificada a necessidade de inclusão de 06 (seis) placas de 

obra, com dimensões (3,00x1,50)m, A= 4,50m2, cada; construção de 06 

padrões de entrada para ligação Coelba; execução de rodapé cerâmico em 

todo o perímetro interno das casas e construção de mais 08 (oito) casas 

padrão popular, para os seguintes beneficiários: Josielia Anjos dos Prazeres, 

Ermilina Maria da Conceição, Leonete Barbosa de Jesus, Laís dos Santos dos 

Anjos; Cirlene Rodrigues dos Santos, Valderino Rodrigues dos Santos, Divina 

Barbosa de Jesus, Reginaldo Rodrigues dos Santos, não incluídos na época do 

levantamento para elaboração do projeto para a construção, motivo, pelo qual 

faz-se necessário, agora, firmar o presente aditivo, de valor na razão de R$ 

277.937,71 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e 

setenta e um centavos), que corresponde aproximadamente 24,26% (vinte e 

quatro vírgula vinte e seis) por cento, alterando assim o valor inicialmente 

contratado, que foi de R$ 1.145.833,38 (um milhão, cento e quarenta e cinco 

mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) para R$ 

1.423.771,09 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e setenta
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e um reais e nove centavos), conforme elucidado na solicitação emitida em 17 

de novembro de 2017,

Impende, pois, verificar a viabilidade de ser firmado termo aditivo de 

valor ao contrato originário.

É facultado ao Poder Público proceder à alteração do contrato 

administrativo, nas hipóteses previstas na legislação, podendo fazê-lo de forma 

unilateral ou mediante acordo com o particular contratado.

O primeiro limite à extensão de alterações contratuais diz respeito à 

mantença do objeto do contrato, que não admite ser transfigurado através de 

posteriores alterações, eis que o contrato encontra-se vinculado a prévio 

procedimento licitatório em que determinado o seu objeto. Segundo 

entendimento de CAIO TÁCITO “Em qualquer caso o contrato terá 

necessariamente objeto certo e determinado, a ser expresso em projeto básico, 

integrante do edital.”

Assim, pois, correlato ao princípio da mutabilidade do contrato 

administrativo e impondo limites a ele, exsurge o princípio da inalterabilidade 

do objeto.

Prosseguindo a análise jurídica do feito, cabe salientar que o 

art. 65, inciso II, alínea “b” da lei 8666/93 traz as hipóteses em que são 

admitidas as alterações no contrato administrativo: Verifica-se que o contrato 

administrativo firmado entre as partes em consonância com a Lei de Licitações 

prevê a possibilidade solicitada, vejamos:

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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b) quando necessária a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites

permitidos por esta Lei;

Entretanto, deve-se salientar que o § 1o menciona 

uma limitação a esta possibilidade, vejamos:

§ 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 cindo por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato (...).

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo comporta o 

acréscimo do valor originalmente pactuado, considerando que ainda não houve 

outro aditamento, o valor está dentro do limite previsto no § 1o, inciso II do 

Art.65 da Lei 8.666 de 1993.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que 

não está na seara da Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a 

necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa tarefa envolve aspectos de 

caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e 

oportunidade. São, por isso, de competência exclusiva da Administração.

Cumpre, porém, alertar que a “teoria dos motivos determinantes" 

preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 

motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos.

É recomendado, outrossim, que seja anexado aos autos relatório 

emitido pela fiscalização do contrato, abordando o cumprimento das cláusulas 

contratuais pelo contratado, os valores já pagos e a avaliação da qualidade dos 

serviços prestados até o presente momento, inclusive no que tange à eficiência 

e à economicidade.
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Constata-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que 

o aludido contrato encontra-se em vigor, tendo em vista que o seu vencimento 

ocorre em 09 meses apartir da assinatura do contrato que ocorreu em 07 de 

julho de 2017.

No que se refere à regularidade fiscal da contratada, constam anexo 

aos autos os certificados de regularidade com o INSS, FGTS, bem como, a 

Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Sendo assim, opino pela possibilidade de realização do aditivo 

requerido, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos 

termos do art. 65, II, b e § 1o da Lei 8.666 de 1993.

Destarte, segue anexa minuta do Termo Aditivo.

É nosso parecer salvo melhor entendimento.

São Desidério-Ba, 22 de novembro de 2017

OAB/BA 24164

Procuradora Geral do Município 

Portaria 010/2017
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Termo aditivo ao contrato N° 286/2017 sob 
Regime de Empreitada Global que entre si fazem 
o Município de São Desidério e a Empresa Plexo 
Construtora e Engenharia Ltda-ME.

O Município de São Desidério-Bahia pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, CEP 47820000, na cidade de 

São Desidério, Estado da Bahia, inscrito n° CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, 

representado aqui pelo Senhor Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ CARLOS DE 

CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 6055404 SSP/BA e CPF 

n° 68731281587, residente e domiciliado na Rua Heliodório Xavier, n° 100, centro 

CEP 47820000, São Desidério-Ba, doravante denominado CONTRATANTE, e do 

outro lado a empresa Plexo Construtora e Engenharia LTDA-ME, inscrita no CNPJ 

n° 26.816.044/0001-88, com sede na Rua Santo Antônio, 139, centro, São 

Desidério-BA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por 

seu representante legal Sr. Maxuel Boa Morte dos Santos, brasileiro, casado, 

comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n° 945216700 SSP/BA, inscrito 

no CPF sob o n° 024.400.295-99, residente e domiciliado na Rua Sítio São Jorge 

n° 002 -  Quadra A, Lote 6, condomínio Vila Laura II, Vila de Abrantes, 

Camaçari/BA, acordam e ajustam o presente Termo Aditivo ao CONTRATO, nos 

termos da Lei n° 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes, assim como 

pelas condições do Processo Licitatório Tomada de Preços n° 007/2017, pelos 

termos da proposta da CONTRATADA datada de 07 de julho de 2017, e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem como objeto proceder à alteração no valor do 

Contrato 286/2017 que tem como objeto a contratação de empresa de 

especializada no ramo de construção civil pelo regime de empreitada global para 

execução da obra -  CONSTRUÇÃO DE 36 CASAS EM PADRÃO POPULAR DE

PRAÇA EMERSON BARBOSA, 01 -  CENTRO -  CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

http://www.saodesiderio.ba.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60

TEL: (77) 3623 -  2145 FAX: (77) 36232 239 -  www.saodesiderio.ba.gov.br

ESTADO DA BAHIA

02(DOIS) QUARTOS: ÀREA Unitária = 44,98m2; destinadas a famílias em 

situação de risco social no município de São Desidério/Ba, firmado em 07 de julho 

de 2017

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO VALOR DO CONTRATO -  

Pela prestação dos serviços temporários ora contratada, a CONTRATANTE 

pagará ao CONTRATADO, a quantia de R$ 277.937,71 (duzentos e setenta e sete 

mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), correspondente a 

aproximadamente 24,26% (vinte e quatro vírgula vinte e seis) por cento, alterando 

assim o valor inicialmente contratado, que foi de R$ 1.145.833,38 (um milhão, 

cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos) para R$ 1.423.771,09 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, 

setecentos e setenta e um reais e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 286/2017 não 

alteradas no presente instrumento jurídico.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 

(duas) vias de igual teorfna presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Desidério-Ba, 2£ àè novembTo de 2017.

JOSÉ CARLOS D E tA R V  
PREFEITO  

CONTRATANTE

_EXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ME: 
Maxuel Boa Morte dos Santos 
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1__________________________  2
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Termo aditivo ao contrato N° 286/2017 sob 
Regime de Empreitada Global que entre si fazem 
o Município de São Desidério e a Empresa Plexo 
Construtora e Engenharia Ltda-ME.

O Município de São Desidério-Bahia pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, CEP 47820000, na cidade de 

São Desidério, Estado da Bahia, inscrito n° CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, 

representado aqui pelo Senhor Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ CARLOS DE 

CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 6055404 SSP/BA e CPF 

n° 68731281587, residente e domiciliado na Rua Heliodório Xavier, n° 100, centro 

CEP 47820000, São Desidério-Ba, doravante denominado CONTRATANTE, e do 

outro lado a empresa Plexo Construtora e Engenharia LTDA-ME, inscrita no CNPJ 

n° 26.816.044/0001-88, com sede na Rua Santo Antônio, 139, centro, São 

Desidério-BA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por 

seu representante legal Sr. Maxuel Boa Morte dos Santos, brasileiro, casado, 

comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n° 945216700 SSP/BA, inscrito 

no CPF sob o n° 024.400.295-99, residente e domiciliado na Rua Sítio São Jorge 

n° 002 -  Quadra A, Lote 6, condomínio Vila Laura II, Vila de Abrantes, 

Camaçari/BA, acordam e ajustam o presente Termo Aditivo ao CONTRATO, nos 

termos da Lei n° 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes, assim como 

pelas condições do Processo Licitatório Tomada de Preços n° 007/2017, pelos 

termos da proposta da CONTRATADA datada de 07 de julho de 2017, e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem como objeto proceder à alteração no valor do 

Contrato 286/2017 que tem como objeto a contratação de empresa de 

especializada no ramo de construção civil pelo regime de empreitada global para 

execução da obra -  CONSTRUÇÃO DE 36 CASAS EM PADRÃO POPULAR DE
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02(DOIS) QUARTOS: ÀREA Unitária = 44.98m2; destinadas a famílias em 

situação de risco social no município de São Desidério/Ba, firmado em 07 de julho 

de 2017

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO VALOR DO CONTRATO -  

Pela prestação dos serviços temporários ora contratada, a CONTRATANTE 

pagará ao CONTRATADO, a quantia de R$ 277.937,71 (duzentos e setenta e sete 

mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), correspondente a 

aproximadamente 24,26% (vinte e quatro vírgula vinte e seis) por cento, alterando 

assim o valor inicialmente contratado, que foi de R$ 1.145.833,38 (um milhão, 

cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos) para R$ 1.423.771,09 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, 

setecentos e setenta e um reais e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 286/2017 não 

alteradas no presente instrumento jurídico.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 

(duas) vias de igual teojrna presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Desidério-Ba, 22 dknovembrb de 2017.

JOSÉ CARLOS DE 
PREFEITO  

CONTRATANTE

^RV/

Maxuel Boa Morte dos Santos 
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1_£LÍ .UiLi._____________
I o-Z-% -o. IS - S£>

2
0 5 8  3  S" l S -  Q<§
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