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QUESTÃO: 

A Prefeitura Municipal de Cidadópolis realizou procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços visando à contratação de 
empresa de engenharia para realização de obras de reforma em sua sede administrativa. O valor adjudicado e contratado é de R$ 
650.000,00. Ocorre que durante a execução dos serviços da obra de reforma, o Engenheiro da Prefeitura constatou que, em virtude 
de problemas encontrados na fundação, impossíveis de serem verificados antes do início das obras, teriam que ser realizados 
alguns serviços adicionais, totalmente necessários e pertinentes à obra, que, no entanto, não constavam da planilha de custeio 
original do empreendimento. O laudo do Engenheiro da Prefeitura apresentou, após pesquisa de preços de mercado, uma planilha 
orçamentária estimativa de R$ 300.000,00 para a realização dos serviços adicionais na obra. De posse de referidos documentos, a 
Secretaria de Administração encaminhou o processo para a Secretaria de Negócios Jurídicos para análise e parecer acerca da 
legalidade da celebração de um termo aditivo visando acrescentar referidos serviços, ou da obrigatoriedade de realização de uma 
nova licitação, ou, ainda, da possibilidade da contratação dos serviços adicionais através de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação. Isto posto, elabore um parecer sucinto e objetivo, fundamentando a (A) possibilidade ou não da celebração do termo de 
aditamento ou da necessidade de contratação por outra via. Esclarecer ainda, caso possível o aditamento, (B) se a empresa 
contratada é obrigada a aceitar referido termo. Caso a opção seja por nova licitação, indicar a modalidade em que deve ser 
processada. Se a opção for por dispensa ou inexigibilidade, citar a motivação legal. Em todos os casos, (C) fundamentar e citar a 
respectiva norma embasadora (incluindo artigo, incisos e parágrafos, para melhor avaliação).     

 

QUESITOS CONSIDERADOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DISSERTATIVA: 

=> ABRANGÊNCIA E EXATIDÃO = ATÉ 10 PONTOS 

(A) Resposta indicando a possibilidade de celebração do termo de aditamento, com adequada justificativa – 5 pontos; com 
justificativa parcial – 3 pontos; sem justificativa – 1 ponto. 

(B) Resposta indicando que a empresa é obrigada a aceitar referido termo, com adequada justificativa – 5 pontos; com 
justificativa parcial – 3 pontos; sem justificativa – 1 ponto. 

 

=> EMBASAMENTO = ATÉ 5 PONTOS 

(C1) Embasamento da resposta (A) – (citação integral – 2,5 pontos; apenas do artigo – 1,5 pontos; apenas da lei – 0,5 ponto): 

Lei 8.666/1993 

(...)  

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

I - unilateralmente pela Administração: 

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; 

 

Lei 8.666/1993 

(...)  

 (C2) Embasamento da resposta (B) – citação integral – 2,5 pontos; apenas do artigo – 1,5 pontos; apenas da lei – 0,5 ponto): 

Art. 65.  

(...)  

§ 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% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

=> ESTILO = ATÉ 5 PONTOS 

(D) Verificada a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza, atendimento das normas gramaticais e ortográficas e 
elegância do texto, descontando-se 0,5 ponto por cada erro gramatical, ortográfico ou rasura, e 1 ponto em relação à deficiência 
constatada nos itens relativos à síntese, coerência, clareza e elegância do texto. 

 


