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Trata-se de analise da minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.2 

004/2016 de 01.02.2017, celebrado entre MT PAR e CORECO, o qua! tern por objeto a contratacao 

de empresa especializada em limpeza e manutencao da MT PAR. A contratacao foi firmada tendo 

II - Dos Fundamentos Jurf dicos. 

E submetido a esta Assessoria [urldica, requerimento para analisar a 

possibilidade/legalidade em firmar aditivo do Contrato 004/2015 - Adesso a Ata Registro de 

Precos 053/2014/SAD - Prestacao de services de limpeza e conservacao da SEDE da empresa. 

Trata-se de contrato de Adesao a Ata acima referenciada, com vencimento em 03.08.2017, e a 

solicitacao foi feita tendo em vista a justificativa de necessidade de aditivo, pois o contrato esta 

em vias de veneer, e o service nao pode ser interrompido. Ainda assim, o Nucleo Administrativo 

nao localizou outra Ata ou outro orcarnento que pudesse ser aderida, com preco condizente com 

o ja praticado. 

O processo foi enviado a esta Assessoria Jurfdica, a fim de que possa ser analisado 

quanto ao cumprimento dos ditames legais. Acompanha: C.J n°310/2017 /MT PAR - 

Requerimento (fls.03); Termo de Referenda (fls. 05/11); Comparativo de Precos - Justificativa 

(fls.12/13); Orcarnentos - Atas de Registro de Preco (fls.14/31), Contrato original (fls.32/52); 

C6pia do primeiro termo Aditivo (fls.53/57); Autorizacao ordenador de despesa (fls.59); 

Comprovacao de contrato no Fiplan (fls.60/62); Certid6es empresa Coreco e documentos da PJ 

(fls.63/74); Oficio n2 240/2017- Coreco - Pedido de anuencia da Empresa (fls. 76); Resposta offcio 

- anuencia da empresa confirmada(fls.77 /80); Solicltacao de empenho/pedido de empenho e 

nota (fls.81/84); Minuta do Aditivo Contrato (fls.85/88); Solicitacao de parecer jurfdico (fls.90). 

Esta Assessoria fara exame do termo aditivo pretendido. bem coma, quanta a 
adequacao do processo de licitacao, excluindo as raz6es de conveniencia e oportunidade. 

E o relat6rio. 

I - Do Objeto: 

ASSUNTO: Requerimento para aditivar o contrato de Prestacao de Services firmado entre a 
CORECO e MT PAR - Contrato 004/2015 - Contrato mediante Adesao a Ata Registro de Precos 
053/2014/SAD - Prestacao de services de limpeza e conservacao da SEDE da empresa. 
Vencimento: 03.08.2017. 
Processo: 359.012/2017 de 07.07.2017. 
INTERESSADO: Coordenadoria de Pessoa!, Patrim6nio Services e Aquisicoes 

E-9:)
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As Clausulas pretendida para alteracao sao: 

}- Da minuta do aditivo. 

Verifica-se que a minuta do aditivo ao contrato guarda sernelhanca com os termos do 
contrato original, sofrendo apenas ajustes para adequacao do texto as condlcoes que dizem 
respeito as clausulas que deverao sofrer alteracao. 

e) existe concordancia da empresa para assinatura do aditivo pretendido, e 
continuidade da prestacao de servicos para a MT PAR (fls.77); 

63/74; e, 
d) a regularidade fiscal do fornecedor foi comprovada atraves das certidoes de fls. 

c) o Nucleo Administrativo informa haver disponibilidade orcamentaria para a 
aquisicao pretendida, mediante reserva de empenho para realizacao da despesa (fl. 82/84); 

b) foram apresentados os orcarnentos que demonstram a viabilidade financeira para 
o aditivo pretendido com a empresa que ja presta services na MT PAR; 

Destaca-se tambern: 
a) ha no termo justificativa para a contratacao dos services em razao da necessidade 

de continuidade do mesrno, uma vez que a empresa nao pode ficar sem um profissional que efetue 
a limpeza diaria do local, trata-se de service continuado; 

Em analise ao Termo de Referencia, anexo as Fls.05/11, veriflca-se que o documento 
apresenta consubstancialmente todos os requisitos necessaries para a demanda pretendida, 
confeccionado com clareza e objetividade. 

~ Do Termo de Referencia. 

em vista a Adesao a Adesao a Ata Registro de Precos 053/2014/SAD, decorrente do Pregao 

Presencial nQ 019/2014/SAD. 

O nucleo administrativo solicita aditamento do contrato para sua prorrogacao tendo 

em vista a necessidade de manter a prestacao de services de limpeza da sede da MT PAR. Foi 
efetuada busca por alternativas de contratacao, melhor preco ou ate adesao a outras atas, mas, 
diante desta analise verificou-se que a renovacao do contrato efetuado com a CORECO, seria a 
melhor opcao ate pelo preco apresentado. 
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"§ 12 0 contratado flea obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes 

contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem nas obras, services ou 

( ... ) 

I-unilateralmente pela administracao: 

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorrencia 

de acrescimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos por esta lei. 

casos: seguintes nos justificativas, devidas 

"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderao ser alterados, com as 

Com efeito, preceitua o art. 65, I," b" da Lei Federal, in verbis: 

A Lei n.2 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, "b", c/c seu § 12, preve a 

possibilidade da Administracao Publica realizar, em seus contratos, desde que 

justificado' por fatores supervenientes a contratacao, acrescirnos quantitativos no 

objeto original, observados os percentuais maximos ali previstos. 

Assim sendo, no caso dos autos, propoe-se uma modificacao do conteudo 

original do contrato que se caracteriza como uma alteracao bilateral, isto e, o objeto do contrato e 
acrescido em termos de quantidades com o correspondente acrescimo no valor do contrato 

devido atualizacao de valores legais e tomando como base as Convencoes Coletivas, assim como a 

alteracao de vencimento do contrato e outras necessarlas. 

01) Clausula Segunda - ALTERA(;AO DO NOME DA EMPRESA: Com base na publicacao 

da L.C.581/2016, devidamente necessario, a alteracao do nome da Razao Social da 

Empresa que passa para MT PARCERIAS S/A- MT PAR. 

02) .Clausula Terceira - Valor do Contrato - Prestacao de service. 

03) Clausula Quarta - Prazo - Vigencia do Contrato. 

04) Clausula Quinta - Fundarnentacao legal 

05) DAS ESPECIFICA(;OES DO OBJETO e Quantidades de Produtos, foi definido o 

quantitativo e os valores atribufdos a prestacao de services, assim como foi alterado o 

prazo de prestacao de services para mais 12 meses, ficando definido como pr6ximo 

vencimento a data de 06.08.2017. 
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JI - a prestactio de servicos a serem executados de Jorma continua, que pcderiio 

ter a sua duraciio prorrogada por iguais e sucessivos perfodos com vistas a 
obtenciio de precos e condiciies mais vantajosas para a administraciio, 

limitada a sessenta meses; 

Art 57. A duraciio dos contratos regidos par esta Lei ficard adstrita a viqencia 

dos respectivos creditos orcamentarios, exceto quanta aos relativos: 

Desta forrna, nada impede que seja efetuada a prorrogacao do contrato uma vez que 

a empresa atende de maneira eficiente o trabalho e os valores cobrados pela mesma estao dentro 

dos parametros de valores praticados pelo rnercado, ou ate menores, autorizacao concedida 

tambern atraves do art.57 inciso II da Lei 8.666/93, in verbis: 

Doutrinariarnente, a posicao de MAR~AL JUSTEN FILHO ea de que "o dispositivo [art. 

57, II, da Lei n.2 8.66/1993] refere-se a contratacces cujo objeto envolve prestacoes hornogeneas, 

de cunho continuado", asseverando depois que: 

A identificaciio dos services de natureza contfnua niio se Jaz a partir do exame 

propriamente da atividade desenvolvida pe/os particulares, como execuciio da 

prestaciio contratual. A continuidade do servico retrata, na verdade, a 

permanencia da necessidade publica a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo 

abrange as services destinados a atender necessidades publicas permanentes, 

cujo atendimento nao exaure prestactio semelhante no futuro. 

Esuio abrangidos nao apenas as services essenciais, mas tambem as 

necessidades publicas permanentes relacionadas com atividades de menor 

relevancia (ta/ coma limpeza, par exemplo). 0 que e fundamental e a 

necessidade publica permanente e contfnua a ser satisfeita atraves de um 

service (2014, p. 949). 

Dessume-se da legislacao acima reproduzida, especialmente do §12, do 

art. 65, que a dimensao do objeto contratual podera ser arnpliada, desde que o 

acrescimo, em valor, nao ultrapasse 25% do preco inicial atualizado do contrato. 

cornpras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato ( ... )". 

Fl 11'.qt_/ PAR MT 
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SS/A-MT PAR 

Cuiaba - MT, 20 de julho de 2017. 

Considerando a solicitacao de alteracao contratual e RENOVA<:AO atraves do Aditivo 
apresentado as Fis. 86/88, esta Assessoria lurfdica opina pelo regular prosseguimento do 
procedimento com a assinatura do Aditivo proposto. 

Considerando o Princf pio da Legalidade, e demais Princfpios da Adrninistracao 
Publica direta e indireta; 

Quanto a formalizacao do processo de licitacao, ficou comprovado que foi 
devidamente protocolado, autuado e numerado, em consonancia com o disposto no artigo 38, 
caput; da Lei n.2 8.666, de 1993. 

Ill - Da Conclusao, 

Em analise do termo aditivo, verifica-se que atende a legislacao e o objeto pretendido, 
assim como verifica-se nos autos a concordancia da empresa em manter a prestacao de services 
para a empresa (fls.77). 

1/. 
n.n.<l5 -- 


