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PERGUNTAS E RESPOSTAS – OT Nº 0002/10 

 

ASSUNTO:  Atualização da OT 0003/09 que versa sobre alteração de contratos 

ORIGEM: GEAUC – PSEF 89635/094 

 

Este trabalho visa orientar os agentes administrativos, assim como sanar as 
dúvidas mais freqüentes quanto aos procedimentos para alteração de contratos 
administrativos. 

 

1) O que é apostilamento? 

O apostilamento é a anotação ou registro administrativo, que pode ser realizado no verso 
do próprio termo de contrato, ou por termo juntado aos autos do processo administrativo 
respectivo. 

 

2) Qual a diferença entre termo aditivo e apostilam ento? 

Os apostilamentos são utilizados para registrar variações no valor do contrato que não 
caracterizem alteração do mesmo. Estas variações podem ser decorrentes da aplicação 
dos reajustes previstos no próprio contrato, de atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem 
como do empenho de dotações orçamentárias suplementares. 

Podem ser decorrentes, ainda, de questões atinentes ao âmbito interno do órgão ou 
entidade que não afetem a relação entre contratado e contratante, como por exemplo a 
mudança da fonte de recursos designada no contrato. 

No caso de alterações formais do instrumento contratual também é possível a adoção do 
apostilamento, como por exemplo, na retificação do CNPJ ou do endereço da empresa 
contratada. 

Todas esta alterações podem ser feitas por apostilamento pelo fato de não alterarem as 
bases contratuais. 

De forma análoga, os termos aditivos tem a função de retratar todas as alterações 
contratuais. 

 

3) O que são alterações quantitativas do contrato?  

São as alterações que aumentam ou diminuem a quantidade contratada. 

 

4) Quais os limites para as alterações quantitativa s do contrato? 

A Lei nº 8.666/93 determina que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os aumentos e supressões até o limite de 25% do valor inicial do 
contrato atualizado. No caso de reformas de edifícios e equipamentos, o contratado fica 
obrigado a aceitar acréscimos de até 50%. 
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Vale ressaltar que, no caso de consentimento do contratado, as supressões podem 
ultrapassar os 25% previstos. 

Estes limites devem ser considerados excluindo-se os reajustes e revisões de preços 
aplicados ao contrato. 

 

5) O que são alterações qualitativas do contrato? 

São aquelas alterações de projeto ou de especificações, que visem a uma melhor 
adequação técnica do objeto do contrato aos fins pretendidos pela Administração. 

 

6) Qual a hipótese em que a Administração pode alte rar qualitativamente o contrato 
de forma unilateral? 

Esta hipótese está prevista na alínea “a”, do inciso I, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, abaixo 
transcrito 

 

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; 

 

7) Quais os pressupostos para a alteração qualitati va? 

a) Fato superveniente ou de conhecimento superveniente, suficiente para ensejar a 
alteração. Não é possível alterar o contrato, quando a causa da modificação for a falta de 
planejamento adequado ou a ausência de cautelas na contratação; 

b) Deve existir um motivo de ordem técnica, devidamente justificado no processo, que 
seja impreterível para a consecução do interesse público visado na contratação; 

c) Manutenção do objeto inicialmente convencionado, não podendo ser alterada a 
essência do objeto, sob pena de violação ao preceito constitucional do dever de licitar;  

d) Respeito aos direitos adquiridos dos licitantes (manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro e adequação dos prazos de execução às mudanças ocorridas). 

 

8) As alterações qualitativas poderão ultrapassar o s limites previstos no § 1º do art. 
65, da Lei nº 8.666/93? 

A regra geral é a de não poder ultrapassar os limites previstos na Lei nº 8.666/93. No 
entanto, segundo a Decisão nº 215/99 do Tribunal de Contas da União – TCU, abaixo 
transcrita, quando a alteração for consensual, qualitativa e a situação excepcional, os 
limites previstos na Lei de Licitações poderão ser ultrapassados, observados alguns 
pressupostos. 
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Nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 
excepcionalíssimas  de contratos de obras e serviços, é facultado à 
Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os 
princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos 
patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeito cumulativamente os 
seguintes pressupostos: 

I - não acarretar para a Administração encargos contrat uais superiores aos 
oriundos de uma eventual rescisão contratual por ra zões de interesse 
público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento 
licitatório; 

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica 
e econômico-financeira do contratado; 

III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas 
ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro 
de natureza e propósito diversos; 

V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, À 
otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e 
econômico decorrentes; 

VI - demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que 
extrapole os limites legais mencionados na alínea “a”, supra que as 
conseqüências de outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova 
licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse público 
primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja 
gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência”.  

 

Desta forma, verifica-se que as alterações unilaterais não  poderão ultrapassar os limites 
legais. 

 

9) As alterações contratuais encontram limite no va lor fixado para a modalidade 
licitatória que gerou o contrato? 

Não. Os acréscimos quantitativos e qualitativos, assim como aqueles fundados na teoria 
da imprevisão, desde que sua necessidade tenha surgido posteriormente à formalização 
do contrato, não se submetem ao limite da modalidade licitatória que originou a avença. 

Ou seja, se for firmado um contrato de obra, no valor de R$ 140.000,00, decorrente de um 
Convite, e posteriormente, verificar-se a necessidade de alteração do projeto, que 
acarretará um aumento de R$ 15.000,00, não haverá nenhuma ilegalidade, mesmo que, 
com o termo aditivo, o valor da obra ultrapasse o valor máximo previsto para a 
modalidade Convite. 

 

10) Os processos dos termos aditivos devem ser anex ados ao processo que 
originou o contrato? 

Sim. O fato de todos os documentos relativos a um contrato estarem arquivados em 
apenas um processo, em ordem cronológica, facilita a gestão do contrato pela 
Administração. 
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11) Os termos aditivos devem ser previamente analis ados pela Consultoria Jurídica 
do órgão? 

Sim. A consultoria jurídica deverá verificar se o que está proposto no termo aditivo está 
dentro da legalidade, respeitando os limites, prazos e outras regras previstas na 
legislação. 

 

12) É necessária a publicação na imprensa oficial d o aditivo do contrato? 

Sim. De acordo com o art. 61 da Lei 8.666/93 a publicação do contrato, assim como de 
seus termos aditivos, na imprensa oficial é condição indispensável para a eficácia destes 
atos. 

A Lei Complementar nº 381/07 determina, ainda, o que deve constar da publicação do 
extrato do termo aditivo: 

a) indicação da espécie e número do ato; 
b) nome das partes contratantes ou acordantes; 
c) identificação do objeto; 
d) valor do contrato; 
e) forma de pagamento; 
f) crédito orçamentário e fonte de recursos pelos quais correrá a despesa; 
g) prazo de vigência; 
h) data de assinatura; e 
i) identificação dos signatários. 

 

13) É necessária a publicação do apostilamento na i mpressa oficial? 

Não. Por não se tratar de alteração do contrato, não é necessária sua publicação. 

 

14) O que é a equação econômico-financeira do contr ato? 

É a relação entre encargos e remuneração determinada no momento da aceitação da 
proposta pela Administração. A Lei brasileira garante ao contratado a manutenção desta 
equação durante todo o contrato. 

 

15) Quais as causas para o rompimento do equilíbrio  econômico-financeiro do 
contrato? 

Causas geradas pela própria Administração: alteração do projeto para melhor adequação 
técnica, redução dos prazos de fornecimento, paralisações independentes da vontade do 
contratado e da Administração, etc. 

Causas estranhas à Administração: elevação dos preços dos insumos, aumentos de 
impostos que influam diretamente na produção do objeto, etc. 

 

16) Quais os instrumentos utilizados para a recompo sição do equilíbrio econômico-
financeiro, e qual a diferença entre eles? 
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Os instrumentos utilizados são a revisão, o reajuste e a repactuação. 

A revisão é utilizada quando o rompimento do equilíbrio for gerado por alterações 
extraordinárias nos preços, sem que haja vinculação com a inflação verificada no período. 
Ela decorre da superveniência de 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. 

O reajuste é a adequação dos valores contratados, em vista da inflação setorial verificada 
no período. 

A repactuação é a alteração baseada nas variações de custo efetivamente ocorridas. 
Neste caso não se aplicaria um índice setorial, faria-se um estudo para verificar com 
maior exatidão a real alteração de custos suportada pelo contratado. Este instrumento é 
mais utilizado em contratos de natureza contínua. 

 

17) De que forma se concretizam as recomposições do  equilíbrio econômico-
financeiro? 

A revisão e a repactuação de preços devem ser feitas mediante termo aditivo, já que 
estão alterando o contrato. 

O reajuste, quando previsto no contrato, pode ser concedido mediante apostilamento, já 
que, neste caso, a Administração apenas está aplicando cláusula contratual, sem alterar a 
avença. 

 

18) No caso de redução de custos ou de deflação, o que se deve fazer? 

A Administração deverá, de maneira análoga aos itens anteriores, efetuar a recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro, que, neste caso, irá reduzir o valor contratual. 

 

19) É possível a concessão, pela Administração Públ ica, de reequilíbrio econômico 
financeiro por motivo de aumento dos custos dos ins umos do contratado? 

Sim. O art. 65, II, “d” permite a concessão do reequilíbrio econômico financeiro “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.” 

Neste caso, entretanto, o contratado deverá demonstrar através de documentos hábeis, 
como por exemplo, as notas fiscais de aquisição de seus insumos, que seus custos 
realmente aumentaram e que, portanto, o ajuste pactuado inicialmente, entre receita e 
encargos, não está mais vigorando. 

 

20) A data para reajuste dos contratos com duração superior a um ano deve ser 
contada a partir do momento de apresentação da prop osta ou da assinatura do 
contrato? 
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Deve ser contada a partir da data limite para apresentação das propostas ou do 
orçamento, de acordo com o § 1º, do art. 3º, da Lei Federal nº 10.192/01, abaixo 
transcrito: 

 

Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as 
disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

§ 1o A periodicidade anual  nos contratos de que trata o caput deste artigo será 
contada a partir da data limite para apresentação d a proposta  ou do 
orçamento a que essa se referir . [grifo nosso] 

 

21) É possível atualizar monetariamente os valores devidos pela Administração 
Pública, quando houver atraso de pagamentos? 

De acordo com a Constituição Estadual (art. 117) e com o Decreto 2.617/09 (Anexo I, art. 
16), as dívidas do Estado, quando inadimplidas, serão monetariamente atualizadas desde 
a data do seu vencimento até a de sua liquidação. Estas dívidas serão reajustadas 
segundo os mesmos critérios adotados para as atualizações dos créditos tributários. 

 

22) Quais os casos de alteração e prorrogação contr atual que precisam ou não de 
autorização do Grupo Gestor de Governo? 

Não precisam de autorização os casos de: 

a) reajuste previsto no contrato; 

b) prorrogação de contratos de prestação de serviço e obras quando o valor inicial for 
mantido. 

No entanto, é necessária autorização nos casos de: 

a) termo aditivo que implique em aumento de despesa, inclusive no caso de revisão de 
contrato decorrente de desequilíbrio econômico-financeiro; 

b) prorrogação de contratos de prestação de serviço continuado que prevejam despesas 
superiores a R$ 100.000,00 mensais, ainda que não ocorra aumento de despesas. 

 

23) Quais os procedimentos para realização de prorr ogações e alterações 
contratuais no Estado de Santa Catarina? 

Os pedidos de prorrogação e alteração contratual que necessitem de autorização do 
Grupo Gestor de Governo,  devem ser encaminhados no prazo de 60 (sessenta) dias 
que antecederem ao término da vigência do contrato ou do termo aditivo, acompanhados 
dos seguintes documentos: (Alterado pelo Decreto nº 2.803, de 09/12/09) 
I - justificativa apresentada pelo ordenador primário do respectivo órgão ou entidade, 
endereçada ao Secretário de Estado da Administração; 
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II - cópias do edital, proposta vencedora, contrato originário com cronograma físico-
financeiro, ordens de serviço, termos aditivos e seus cronogramas, apostilamentos e 
demais documentos relativos ao pedido de alteração contratual; 
III - relatório resumido contendo histórico contratual com objeto, preço, termo aditivo e 
respectivo percentual de acréscimo contratual e data de início da atividade; 
IV - laudos técnicos conclusivos, nas hipóteses de contratos de obras, emitidos pelos 
responsáveis técnicos de todas as partes e órgãos envolvidos, sobre a necessidade da 
alteração contratual e dos preços a serem alterados; 
V - parecer jurídico conclusivo sobre a legalidade do procedimento; e 
VI - no caso de obras, a comprovação de que a proposta do termo aditivo foi lançada no 
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP, conforme estabelece o 
Decreto nº 100, de 7 de março de 2007. 
O trâmite dos processos  que deverão ser submetidos ao Grupo Gestor de Governo 
obedecerá a seguinte ordem: 
I – parecer da Secretaria de Estado da Administração – SEA acerca do cumprimento dos 
requisitos constantes nos artigos anteriores; 
II – parecer da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF sobre a viabilidade financeira; e 
III – parecer conclusivo do Grupo Gestor de Governo. (Incluído pelo Decreto nº 2.803, de 
09/12/09) 
§ 1º Nas hipóteses de obras e serviços de engenharia, o processo deve ser inicialmente 
encaminhado ao Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA, para análise 
técnica do objeto do contrato, e, após submetido aos trâmites dos incisos II e III deste 
artigo. 
§ 2º O processo instruído inadequadamente, de forma a impossibilitar sua apreciação, 
será devolvido à origem sem parecer do Grupo Gestor de Governo, para que seja 
complementada a documentação necessária. (Alterado pelo Decreto nº 2.803, de 
09/12/09). 
 

24) É possível executar os serviços adicionais prev istos em aditivos que não foram 
aprovados ainda? 

Não. Se o termo aditivo não está aprovado, o serviço não está contratado, e desta forma 
não pode ser executado. Do contrário o órgão ou entidade estaria executando serviços 
sem previsão contratual. 

 

25) Quais os tipos de contrato que podem ter seu pr azo de duração prorrogado? 

a) Os contratos cujo objeto estiver previsto no plano plurianual; 

b) Os contratos de prestação de serviços de natureza contínua, que poderão ser 
prorrogados até atingir o limite de 60 meses. Neste caso, existe a possibilidade de 
prorrogação por mais 12 meses, em caráter excepcional, com as devidas justificativas e 
autorização da autoridade superior; 

c) Os contratos de aluguel de equipamentos e bens de informática, que poderão ser 
prorrogados até o limite de 48 meses; 
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26) Existe alguma possibilidade de prorrogação do p razo de execução dos 
contratos? 

Sim. Os incisos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 retratam as possibilidades de 
prorrogação do prazo das etapas de execução e de conclusão do contrato. Segundo esta 
norma legal, tal prorrogação é possível quando: 

- sobrevierem fatos excepcionais ou imprevisíveis, que resultem em necessidade de 
aumento dos prazos inicialmente contratados; 

- a Administração tenha dado causa a interrupção da execução do contrato ou diminuição 
do seu ritmo; 

- houver aumento das quantidades contratadas, que gere uma necessidade de aumento 
de prazo para conclusão do objeto; 

- algum ato de terceiro impedir a execução do contrato, atrasando, assim, sua prestação; 

- e, quando a Administração, por omissão ou atraso de providências, der causa a 
impedimento ou retardamento na execução contratual. 

 

27) Os contratos prorrogáveis devem ter seu prazo d e vigência restrito aos créditos 
orçamentários? 

Sim. O contrato deve ser firmado com prazo de vigência dentro do exercício financeiro, 
podendo ser prorrogado antes do seu término. 

 

28) Para que se efetive a prorrogação dos contratos , deve haver previsão no edital? 

Sim. Para que os licitantes possam ter ciência desta possibilidade, e partir destas 
informações formularem suas propostas.  

Vale ressaltar que, nos casos previstos no § 1º do art. 57, não haverá previsão no ato 
convocatório, já que a prorrogação decorrerá de situações verificadas após a contratação, 
como situações excepcionais e imprevisíveis, situações ligadas à atuação da própria 
Administração, ou, ainda, situações geradas por terceiros. 

 

29) Os termos aditivos de prorrogação de prazo deve rão ser publicados? 

Sim. Como respondido acima, todos  os termos aditivos devem ser publicados na 
imprensa oficial, como condição para sua eficácia. Apenas os apostilamentos estão 
dispensados de publicação. 

 

30) Um contrato que já teve seu prazo de vigência e xpirado pode ser prorrogado? 

Não. Quando o prazo de vigência do contrato termina, extingui-se a avença. E um 
contrato extinto não é passível de prorrogação. O termo aditivo elaborado após o término 
da vigência do contrato é um ato nulo. Este é o entendimento do TCE/SC, manifestado 
através do Prejulgado nº 1084. 
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Por este motivo, os órgãos e entidades devem precaver-se para que efetuem as 
prorrogações de prazo dos contratos antes que estes estejam expirados. Essa é uma das 
funções do gestor do contrato. 

 
 

 

Diretoria de Auditoria Geral 
Secretaria de Estado da Fazenda 

 

 

 

Disponibilizado em: 19/01/10 

Atualizado em: 19/01/10 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Gerência de Auditoria de Contratos pelo 
e-mail geauc@sef.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3952-6501. 

 

 


