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Câmara Municipal de Suzano

ADITAMENTO (prorrogação)

N° 011/2019

TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO 

CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE 

SI, DE UM LADO, A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO E, DE OUTRO 

LADO, EMBRÁS - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA. 

PARA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 

DO CONTRA TO N° 024/2017 DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO 

DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

PÚBLICA, ABRANGENDO AS 

ATIVIDADES DE TREINAMENTO, 
MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM 

CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, AUDESP, L.R.F, LEI DA 

TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A 

INFORMAÇÃO E DEMAIS
LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS 

PUBLICAÇÕES NA INTERNET.

Figuram no presente ajuste como:
/

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, nf. 65 - Jardim Paulista - Suzano ~ SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072 - Fax: (11) 4748-2886

Aditamento n? 011/2019

IURÍDICA

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara@camarasijzano.sp.gov.br
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CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, poder 

legislativo municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n° 51.364.933/0001-07, sediada na Rua Três 

Poderes, n° 65, Bairro de Jd. Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 

08675-225, neste ato devidamente representada pela sua Presidente, Vereadora Gerice Rego 

Lione, militar, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n° 32.972.187 

SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 276.922.548-00, residente e domiciliada na Rua da Safira, n° 

75, Jardim Monte Cristo, Município de Suzano - SP, CEP 08670-210;

E de outro lado como:

CONTRATADA: A empresa EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA
DE TECNOLOGIA LTDA, devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ, 

sob o n° 04.985.752/0001-00, com sede na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 920, Bairro Nossa 

Senhora Perpetuo Socorro, Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia-proprietária, a Sra. Conceição 

Cesar Pombo, brasileira, empresária, casada, portadora da cédula de identidade, RG, n° 

13.407.290-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 256.844.708-74, residente e domiciliado na

Rua General Júlio Salgado, n° 950, Apto 101, Bairro de Santana, Município de Pindamonhangaba, 

Estado de São Paulo, CEP 12-403-070, têm entre si justo e contratado a PRORROGAÇÃO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 024/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO 

(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS 

ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, 
LRF, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES,

COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET, a qual se regerá pelas cláusulas e_^ 

condições seguintes: £>

Câmara Municipal de
Rua Três Poderes, n". 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225 

Fone; (11) 4744-8072 - Fax; (11) 4748-2886

Aditamento nS 011/2019
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CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O objeto do presente ajuste é a PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 

024/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE 

TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A 

LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LRF, LEI 
DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM 

SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET,

1.2. O presente ajuste tem por fundamento legal o preceituado no art. 57, IV, da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas atualizações, consubstanciado pelo Parecer Jurídico n° 053/2019, de 19 de 

junho de 2019, cuja cópia faz parte integrante e indissociável deste termo.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. A vigência do presente termo terá i nício em 21 de j unho de 2019 v seu encerramento em 

21 de junho de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DO PAGAMENTO r;

C c'
j

3.1. Atribui-se ao presente aditivo de prorrogação, já devidamente corrigido pelo iPC da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da FEA/USP, o valor estimado de, até, R$

342.051,72 (trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e hum reais e setenta e dois centavos),

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, nu. 65 ~ Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225 

Fone; (11) 4744-8072 - Fax: (11) 4748-2886

Aditamento n& 011/2019
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dividido em 12 (doze) parcelas mensals, iguais e sucessivas de R$ 28.504,31 (vwníe e o/to mil e 

quinhentos e quatro reais e trinta e hum centavos).

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente ajuute correrão por conta de? recursos próprios da 

CONTRATANTE, consignados na dotação n° 17 17 17 01031 7040 4051 3390 39, Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento vigente.

CLÁUSULA QUINTA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressa e cabalmente o direito da 

CONTRATANTE de rescindir administrativamente o presente instrumento ou parte dele.

5.2. As demais cláusulas s disposições constantes do termo contratual n° 024/2017, celebrado 

em 20 de junho de 2017, permanecem inalteradas.

5.3. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização 

deste ajuste, inclusive as decorrentes de sua publicação, nos termos da lei.

CLÁUSULA SEXTA
DO FORO

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, nB. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

)

Fone: (11) 4744-8072 - Fax: (íl) 4748-2886

Aditamento n$ 011/2019
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6.1 - Fica eleito o foro de Comarca de Suzano, Estado de São Paulo para a solução de 

qualquer pendência relativa a este instrumento, bem como sua resolução, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste 

e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

6.2 - Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento aditivo, em 4 

(qt/afro) vias de igual teor e forma e para um só efeito e na presença de 02 (duas) testemunhas 

de costume que também abaixo o subscrevem.

Suzano, 19 de junho de 2019.

EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA LTDA.

Sra. Conceição Cesar Pombo
Sócia-Proprietária

Testemunhas:

Assinatura:

Nome: Yurika Haraki

RG: 26.351.281-2 SSP/SP

CPF/MF: 255.912.108-56

Assma^ra : lrtr faej^f

Nome: Américo Mamoru Hayashi

RG: 34.910.569-8 SSP/SP

CPF/MF: 311.627.368-52

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, jv. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072 - Fax; (11) 4748-2886

Aditamento n? 011/2019
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Suzano. 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTD A.
CNPJ: 04.985.752/0001-00

Aditamento n°(de origem): 011/2019. Ref. Contrato nQ: 024/2017

Objeto: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 024/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE 
CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (...).

Valor global (RS): RS 342.051,72 (trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e hum reais e setenta e dois centavos)).

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 
aos interessados.

Suzano, 19 de junho de 2019.

EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA LTDA 

Sra. Conceição Cesar Pombo 
Sócia-Proprietária

E-MAILs:

institucional: prestdentecms@camarasuzano.sp.gov.br
Pessoal: gericelione@camarasuzano.sp. gov.br

Institucional: comercial@embras.net 

Pessoal: embras@em bras. n et

Câmara Municipal de Suzano
Rua 'Três Poderes, n", 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225 

Fone: (1D 4744-8072 - Fax: (11) 4748-2886

Aditamento nS 011/2019
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ANEXO LC-02 CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Suzano.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 04.985.752/0001-00

Aditamento n°(de origem): 011/2019. Ref Contrato n°: 024/2017

Objeto: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 024/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERV. 
DE CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA 
(...).

Valor global (RS): R$ 342.051,72 (trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e hum reais e setenta e dois centavos).

Nome: GERICE REGO LIONE_____________________________________
Cargo/Função: Vereadora, Presidente da Câmara Municipal.
CPF n.° 276.922.548-00 | RGn.° 32.972.187, SSP/SP
End.: Resid.: Rua da Safira, n° 75-Jd. Monte Cristo - Suzano/SP.
End.: Com.: Rua Três Poderes, 65 - Suzano/SP.
Telefone(s): (11) 4744-8000 (11)
E-mails (institucional / pessoal)

presidentecms@çamarasuzano.sp.gov.br gericelione@camarasuzano.sp.gov.br

RESPONSÁ VEL PELO A TENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS PELO TCESP

Nome: ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA
Cargo: Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio.
End. do órgão/Depto: Rua Três Poderes, 65 - Suzano/SP. CEP 08675-225. 
Telefone/Fax: (11)4744-8001 / (11)4748-2582

Email:jaquel@camarasiszano.sp.gov.br

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br
mailto:presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br
mailto:gericelione@camarasuzano.sp.gov.br
mailto:jaquel@camarasuzano.sp.gov.br
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ANEXO LC-03
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO T.C.E.S.P.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Suzano.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 04.985.752/0001-00

Aditamento n°(de origem): 011/2019. Ref. Contraton°: 024/2017

Objeto; PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 024/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE 
CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (...).

Valor global (R$): RS 342.051,72 (trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e hum reais e setenta e dois centavos).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente evento em epígrafe, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Suzano, 19 de junho de 2019.

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, ne. 6.5 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072 - Fax: (11) 4748-2886

Aditamento ns 012/2019

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br
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PARECER/DJ N* 53/2019

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REAJUSTE. Fundamento jurídico: art. 57, IV da 
Lei n° 8.666/1993. APROVAÇÃO COM RECOMENDAÇÕES.

I - RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Compras, Suprimentos e 
Patrimônio sobre os aspectos jurídicos legais para prorrogação do Contrato n° 
0024/2017, firmado entre a E<^ill<^<cde e a empresa EMBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA 
DE TECNOLOGIA LTDA, para a prestação do serviço de “Pressação de sernço de 
cessão de uso (o<^<ação/licença) de sisfema integrado de gestão pública, 
abrangendo as atividades de treinamento, migração e suporte técnico, em 
conformidade com a legislação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
Audesp, L.F.R., Lei da Transparência, Lei de Acesso à Informação e demais 
legislações, com suas devidas publicaçc^e^s na internet”, cumulado com o pedido 
de reajuste pelo índice IPC-FIPE, com fundamento na cláusula terceira, item 3.4.

No que importa à presente análise, o pedido de parecer veio instruído 
com os seguintes documentos:

1. Comunicação Interna sob n° 062/2019 acompanhada do pedido de 
prorrogação feito pela empresa Embras - EMBRASA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA 
LTDA (protocolo n° 4990);

2. Cópia do Contrato n° 024/2017;

3. Cópia do Termo Aditivo n° 012/2018;

4. Cópia do Ofício n° 062/2019-SUP;

5. Cópia do ofício 068/2019-SUP e

do ofício n° 0109/2019 - SUP.

http://www.camarasuzano.sp.gov
mailto:carnara@camarasuzano.sp.gov.br
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Deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, 
exclusivamente, os elementos trazidos a esta Diretoria, mencionados em epígrafe.

Destarte, incumbe-nos prestar
consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não nos competindo adentrar à 
conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito desta Edilidade, 
nem anaiisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

É o relato do essencial. Opinamos.

II - ANÁLISE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO

Conforme preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duração dos contratos 
administrativos deve ficar adstrita à vigência dos créditos orçamentários respectivos, 
ou seja, restrita ao exercício financeiro, que coincide com o ano civil.

Enttetanto, o próprio art. 57 admite excepcionalmente a prorrogação, 
estabelecendo para tanto alguns requisitos. Iniciaimente, vale a pena transcrever o 
artigo na integralidade:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçame^ntárro^s, exceto quanto aos relal^ivc^s:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Piano Píuríanual, os quais poderão ser prorrogados se houver nteresse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos pertodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajo^sas para a administração, limitada a sessenta meses; 
(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
III - (Vetado). (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo 
a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) menses após o início da 
vigência do contrato,
V - às hipót^^ses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos 
poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da 
administração. (Inclutdo pela Lei n° 12.349, de 2010)
5 Io Os prazos de início de etapas de execucão, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demciis cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-^fínancetiro. desde aue ocorra algum dos seguintes 
motivais. devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara@camarasuzano.sp.gov
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II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato:
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse da AdminiSrt^ijão;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidc^s 
por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administtr^ição em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagc^mení^c^s previsions de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
§ 2° Toda prorrogação Ce prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
§ 3° É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
§ 4° Em caráter excepcional, devidamente ^11^00^ e mediante autorização da 
autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser 
prorrogado por até doze me^se^s. {Incluído pela Lei n° 9.648, de 1998)

Para o exame da prorrogação pretendida e o enquadramento legal dos 
fatos apresentados, é imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à 
sua natureza.

De se notar que o Contrato n° 024/2017 se presta à consecução de 
utilização de programas de informática, notadamente de “cessão de uso 
(locação/licença) de sistema integrado de gestão pública”.

Assim, podem-se enumerar os seguintes requisitos para a 
prorrogação contratual:

I. Previsão contratual admitindo a prorrogação:

II. Prorrogação, limitada ao total de quarenta e oito meses;

III. Obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração;

IV. justificativa por escrito do interesse na prorrogação;

V. Autorização da autoridade competente para celebrar o contrato; e

VI. Disponibiiidade orçamentária para fazer frente às despesas 
decorrentes da contratação.

A Cláusula Segunda do Contrato 024/2017 prevê a possibiildade de 
prorrogação da vigência, permitindo assim a celebração do termo aditivo.

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
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Quanto à vigência, a duração dos contratos dessa natureza (utilização 
de programas de informática) não pode superar o iimite de 48 (quarenta e oito) 
meses, por imposição do art.57, IV da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela, a 
prorrogação pretendida nâo acarreta a extrapolação desse limite, visto que o 
aiuste ainda se encontra vigente e que o aditivo anterior foi tempestivamente 
assinado.

Vejamos:

- O Contrato foi assinado em 20/06/2017, prevendo sua vigência até o dia 
21/06/2018;

- O Termo Aditivo n° 012/2018, assinado em 12/06/2019, prorrogou a vigência até o 
dia 21/06/2019.

No tocante a economícidade e vantajosidade para a prorrogação, 
salientamos que a área técnica não apresentou pesquisa evidenciando que os 
preços contratados permanecem vantajosos pqrq a Câmara Municipal de Suzano, 
merecendo a complementação da instrução processual.

A Lei de Licitações também exige que a dilação de prazo seja 
expressamente justificada e aprovada pela autoridade competente (art. 57, § 2o). 
Em atendimento, a Diretoria de Compras descreveu na Comunicação Interna n° 
062/2019 os fatos que levaram à necessidade de estender a vigência do contrato 
em tela. No entanto, não consta o aprovação pela autoridade competente.

Sobre o aspecto financeiro, convém asseverar que não foi apresentada a 
existência de recursos necessários para atender as despesas da prorrogação. 
Ainda sobre esse aspecto, convém asseverar que o art. 60 da Lei n° 4.32(3/64 veda a 
realização de despesa sem prévio empenho. Assim, os autos deverão ser 
oportunamente instruídos com as Notas de Empenho vinculadas ao contrato, com 
valores suficientes para cobertura das despesas a serem executadas no presente 
exercício, referentes à etapa prorrogada.

Por fim, é recomendado que seja anexado aos autos relatório emitido 
pela fiscalização do contrato, abordando o cumprimento das ciáusulas 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.

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
sp.gov


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

dântara (Muimpal itejSuzona
wwwcsmarasuzano.sp.gov, br
e-mail' camara@camarasuzano.sp.gov.br

II - ANÁLISE JURÍDICA DO PEDIDO DE REAJUSTE

Tocante ao pedido reajuste, cumpre salientar que a Cláusula Terceira 
do Contrato previu a possibilidade de reajustamento, decorrido um ano, desde que 
prorrogada a vigência do contrato, observado o índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Faculdade de Economia, 
Administtação e Contabilidade da Univensdade de São Paulo - FIPE FEA/USP.

Sem embargo, a Lei n° 8.666, de 1993, dispôs que os contratantes 
poderão ressabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consoante 
demonstrado a seguir:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:

II- por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram iniciaimente entre 
os encargos do contratado e a retribuição da administc^ição 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 consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

O reajuste, na realidade, é alteração dos preços visando compensar 
os efeitos das variações inflacionárias baseado em índices setoriais vinculados às 
elevações inflacionárias quanto a prestações específicas. No presente caso, 
estabeleceu-se o IPC-FIPE.

Assim. diante da legislação exposta e do termo contratual, pode-se 
concluir pela possibilidade jurídica da efetivação do reajustamento dos preços. -
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III - CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta 
Diretoria Jurídica opina pelo prosseguimento do feito, devendo a 
Ediiídade observar as recomendações aqui formuladas, em especial no que tange 
a: apresentação de pesquisa de preços e condições mas vantajosas; autorização 
da autoridade competente para celebrar o contrato; e disponibilidade 
orçamentária para fazer frente às despesas decorrentes da contratação. 
Preenchidos os requisitos legais,
consoante a fundamentação supra, não haverá óbices ao aditamento contratual.

É o nosso entendimento, s.m.j,.

Suzano, 19 de junho de 2019.

Diretor Jurídico
OAB/SP n.° 260734

Ao
limo Senhor
ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA
Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio 
NESTA
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