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EFEITOS DA COVID 19 NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS

ROMEU SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR

Após a Organização Mundial da Saúde declarar pandemia de Corona vírus, e com o aumento de
casos associados à doença no país, as autoridades públicas brasileiras vem adotando diversas
medidas de enfrentamento, com consequências diretas e indiretas, em maior ou menor proporção, nas
relações sociais e jurídicas em todos os segmentos da sociedade.

O presente trabalho tem por objetivo trazer uma reflexão inicial sobre tema jurídico que se
encontra no centro das discussões no âmbito da Administração Pública com o advento do COVID-19,
qual seja, seus efeitos sobre os contratos administrativos, notadamente os celebrados por estatais.

Com efeito, nos contratos administrativos, assim como os contratos privados, os efeitos da crise
de saúde já são percebidos.

Alguns, em razão de suas características específicas como nos contratos com alocação de mão
de obra, com percepção quase imediata pelo isolamento social imposto pelas autoridades, e outros
onde os eventuais reflexos tendem ser verificados no curto e médio prazo.

Esses efeitos, e seus reflexos na execução dos contratos nas empresas estatais, devem ser
objeto de enfrentamento pelos gestores públicos, e sem a pretensão de esgotar o tema, será tratado
em breves apontamentos para reflexão nesse momento de crise.

Importa registrar, de início, que não há, em razão do ineditismo da situação, uma solução pronta,
ou mesmo ideal a espelhar uma atuação padronizada de gerenciamento dos contratos e dos pleitos
que naturalmente surgirão.

Desse modo, é necessário que cada gestor realize um planejamento emergencial, por meio de
uma detida análise de cada contrato, em cotejo com a situação concreta e dificuldades vivenciadas no
momento, evidentemente, registrando todos os fatos que venham a influenciar nas decisões a serem
tomadas pelas autoridades competentes.

Nesse sentido, um primeiro norte a ser observado pelos gestores públicos é o previsto no art. 22
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe que:

na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados.

É óbvio que esse dispositivo legal, assim como outros que recentemente foram editados
especificamente para aplicação no período de emergência de saúde pública 1, não representam uma
salvaguarda para a adoção de medidas sem o devido cuidado esperado dos agentes públicos no
exercício de suas funções, ainda que haja certa mitigação a questões formais e até mesmo técnicas,
como se extrai da Lei 13.979/2020, com as alterações da MP 926/2020.

É que as decisões ou opiniões técnicas continuam sujeitas ao controle de legalidade, e, segundo
disposição do art. 28 da LINDB, se constatado dolo ou erro grosseiro, o agente público estará sujeito à
responsabilização pessoal.

Nesse sentido, especificamente com relação aos aspectos jurídicos a serem enfrentados pelas
empresas Estatais, após a entrada em vigor da Lei 13.303/2016, frisa-se que as empresas Estatais
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passaram a observar um novo regime jurídico de contratação.

Entretanto, nas empresas Estatais ainda é possível que existam contratos em vigor regidos por
dois regimes jurídicos, a depender da dada da conclusão das últimas licitações regidas pela Lei
8.666/1993, em especial para os serviços a serem executados de forma contínua, cuja duração pode
se estender ordinariamente por 60 meses.

Desse modo, os gestores de contratos devem observar a legislação que rege os ajustes, pois a
aplicação dos instrumentos de gestão e os de solução dos conflitos guardam peculiaridades
específicas dos regimes jurídicos

Enquanto nos contratos regidos pela Lei 8.888/1993 o poder de império da Administração e a
imposição de cláusulas contratuais exorbitantes norteiam as relações jurídicas, no regime da Lei
13.303/2016 ocorre o oposto, predominando a consensualidade e os preceitos de direito privado,
conforme pode ser observado da literalidade da previsão dos artigos 68 e 72 da Lei das Estatais 2.
Portanto temos:

Diante desse cenário, achar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de adoção de medidas
imediatas, realizando um planejamento emergencial mínimo, seja para as providências de contratação,
observando-se o que foi estabelecido na Lei 13.979/2020, ou para as ações necessárias à
continuidade dos serviços públicos em andamento, com a melhor gestão dos contratos em curso, sem
deixar de adotar as formalidades exigidas em Lei, é o desafio posto nesse momento de grande
dificuldade.

Esse desafio se torna ainda mais latente quando observado sob o prisma do art. 31, § 1º da Lei
13.303/2016, que define e exemplifica expressamente sobrepreço e superfaturamento, conceitos que
em alguma medida podem ser confrontados, por exemplo, na apuração e medição dos contratos em
que os empregados a ele vinculados não puderam comparecer aos seus postos de trabalho, e os
serviços efetivamente não foram prestados.

Mas como inicialmente reportado, o cenário atual de pandemia ultrapassou a curva do previsível.

Marçal Justen Filho 3, em artigo intitulado “efeitos jurídicos da crise sobre as contratações
administrativas”, defende que “os institutos jurídicos tradicionais do direito administrativo são
incompatíveis com a complexidade da situação fática e a dimensão supraindividual das dificuldades”.

Por isso mesmo, para o jurista, “não se admite que a Nação e o Estado ignorem essas
circunstâncias e pretendam remeter cada qual a` própria sorte. A solidariedade exige o
compartilhamento dos efeitos das limitações produzidas pela pandemia.”

Entretanto, o autor ressalta que mesmo com as distorções que possam gerar na aplicação dos
fatos aos institutos típicos de Direito Administrativo, isso não impede a sua aplicação, ressalvando que:

tais institutos não foram concebidos para situações como as ora existentes. A gravidade dos eventos e
de seus efeitos ultrapassa largamente as concepções que dão identidade aos institutos tradicionais.

De fato, diversos são os problemas que podem decorrer da crise de saúde pública ora em curso.

Nas relações contratuais, o adimplemento das prestações pactuadas pode ser impactado, seja por
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falta de insumos ou elevação repentina de preços, devido ao aumento da demanda ou pela
desvalorização do real, seja por tantos outros fatores que serão verificados caso a caso.

Sob essa perspectiva, a suspensão, a supressão, a alteração, o reequilíbrio econômico-financeiro
e a rescisão contratual, institutos tradicionais geralmente aplicados em crises contratuais, devem ser
sopesados pelas partes.

É o que se observou, por exemplo, na crise econômica enfrentada em 2015, quando contratos
foram paralisados, prazos foram repactuados e, em alguns casos, ajustes foram rescindidos.

De todo modo, a aplicação desses institutos tradicionais aos casos concretos é um enorme
desafio, que na medida do possível, será retratado a seguir.

Suspensão dos contratos

Como já abordado anteriormente, existem dois caminhos que indicam formas distintas de
aplicação do instituto da suspensão dos contratos nas empresas Estatais.

Nos contratos regidos pela Lei 8.666/1993, por força do poder de império da Administração
Pública, os artigos 78, XIV e 79, § 2º, da Lei 8.666/1993 preveem casos ensejadores da rescisão
contratual, e dentre o rol enumerado, a suspensão temporária do contrato e o direito à indenização a
que fizer jus o contratado, respectivamente:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...)

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;

Art. 79. (...)

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa
do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização;

Visando minorar os prejuízos decorrentes dos fatos ensejadores da suspensão, a Lei garantiu ao
contratado a prorrogação automática do prazo de execução contratual:

Art. 79. (...)

§ 5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Trata-se, portanto, de uma permissão legal para suspensão unilateral do contrato administrativo,
que a qualquer momento poderá ser reiniciado, uma vez cessados os fatos ensejadores da suspensão.

Recomendável, contudo, embora a Lei não estabeleça um procedimento de contraditório e ampla
defesa para o caso de suspensão unilateral, que a suspensão seja comunicada e anuída pela empresa
contratada.

Em relação à Lei 13.303/2016, como também abordado, o regime jurídico impede a adoção de
determinações unilaterais por parte do contratante, e a suspensão contratual deverá se dar mediante
acordo entre as partes.
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Nesse caso, é preciso que as disposições contratuais sejam analisadas caso a caso, e que haja
um alinhamento com o contratado acerca do planejamento para enfrentamento da crise.

Outrossim, há contratos que podem passar por uma suspensão, unilateral ou consensual, sem
que apresente grandes prejuízos, pois com o passar da crise, retornarão à sua execução, com
devolução dos prazos e, eventualmente, com o ressarcimento dos custos de desmobilização e
mobilização, e de outros previstos em contrato, conforme preconizado em Lei.

Evidentemente que os contratos de serviços essenciais não devem sofrer solução de
continuidade, como é o caso dos serviços médicos e hospitalares, de abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto, fornecimento de energia elétrica, gás canalizado, internet e telefone, dentre
tantos outros.

Entretanto, é possível que eles tenham que sofrer mutações, para adaptação à realidade fática,
por eventuais alterações, o que será visto adiante.

Supressão dos contratos

As supressões contratuais poderão ocorrer por acordo entre os contratantes, seja no regime da
Lei 8.666/1993 ou da Lei 13.303/2016.

Entretanto, no primeiro regime, por imposição do art. 65, § 1 o, “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% (cinqüenta por cento) para os
seus acréscimos.”

Já com base no segundo regime, a supressão sempre ocorrerá por consenso entre as partes.

De toda sorte, havendo necessidade de realização de supressões aos contratos, ela deve ser
formalizada mediante termo aditivo.

Alteração dos contratos

No tocante às alterações contratuais, os caminhos da Lei 8.666/1993 são bastante conhecidos e
estão devidamente delimitados do art. 65 da Lei de Licitações, havendo, inclusive, a possibilidade de
imposição unilateral do Estado em determinados casos, e mediante acordo entre as partes em outros.

Entretanto, somente a análise do caso concreto dará a real dimensão das mutações pelas quais o
contrato poderá passar e a exata subsunção dos fatos à norma.

Isso porque para enfrentar situações específicas, poderá ser preciso realizar alterações em
projetos ou especificações para adequação técnica em contratos em curso, mediante imposição
unilateral da Administração, o que repetimos, no momento o ideal é que ocorra com a anuência do
contratado, em razão do ineditismo da crise. Nesse caso, estaríamos diante da hipótese do art. 65, I,
“a” da Lei de Licitações.

Também é possível que determinados contratos tenham que ser acrescidos, desde que
evidentemente possam, para suprir, por exemplo, o aumento da demanda repentina em diversos
setores, como: a manutenção de equipamentos hospitalares ou a manutenção e correção de
vazamentos de água ou de estações elevatórias para atendimento da elevação do consumo em
consequência do isolamento social, hipóteses enquadradas no art. 65, I, “b” da Lei de Licitações
poderia ser invocada.

Outra situação que parece ser bastante crível se refere à necessidade de modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originários (art. 65, II, “b” da Lei 8.666/1993).
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Por exemplo, em um contrato de central de atendimento telefônico, em que originalmente fora
exigido que a empresa disponibilizasse uma central telefônica física, na impossibilidade de
deslocamento momentâneo dos atendentes e havendo solução técnica disponível, pode-se permitir
que os atendimentos sejam temporariamente realizados por home office.

Nessa mesma toada, é possível se cogitar a modificação da forma de pagamento, desde que seja
observado os pressupostos exigidos pelo art. 65, II, “c” da Lei 8.666/1993.

Já em relação aos contratos regidos pela Lei 13.303/2016, a principal mudança se encontra na
impossibilidade de imposição pela Administração de sua vontade de forma unilateral, já que somente é
possível, como já comentado, alterações contratuais consensuais, pois o art. 81 da Lei das Estatais
aponta hipóteses de incidências dos instrumentos praticamente idênticas.

Contudo, qualquer alteração deve ser sempre justificada pelos gestores contratuais 4, de forma a
não deixar dúvidas quanto ao interesse público envolvido e a caracterização e subsunção dos fatos à
legislação.

O ineditismo do estado pandêmico vivenciado, não deve significar “carta branca” para a atuação
do gestor público, que permanece submetido aos princípios regentes da Administração Pública,
notadamente ao da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Merece também destacar o dispositivo legal que estabelece que nenhuma alteração poderá gerar
recebimentos contratuais antecipados 5, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação
injustificada de prazo contratual com custos adicionais, ou reajuste irregular de preços (art. 31 da Lei
das Estatais, em especial mas não se limitando ao § 1º, alínea “d”).

Existem iniciativas em curso para edição de legislações que permitam que os administradores
públicos possam efetuar pagamentos às empresas terceirizadas mesmo sem que os serviços não
tenham sido prestados. Entretanto, até que iniciativas legislativas sejam concretizadas e alcancem as
empresas estatais, haverá um enorme risco no caso de adoção de medidas de vanguarda em relação
à realização de pagamentos nessas situações, sendo recomendável, quando possível, que o Tribunal
de Contas seja consultado com antecedência.

Importante também ressaltar as hipóteses de realização de aditivos em contratos firmados sob o
regime de contratação integrada, pois a legislação foi omissa, como muito bem esclareceu Mônica
Bandeira de Mello Lefévre e Felipe Scripes Wladeck 6, na obra Organizada por Marçal Justen Filho:

O CASO DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA (ART. 43, INC. VI)

Ocorre que o diploma normativo em questão foi omisso no que diz respeito aos casos em que
se poderia admitir eventual alteração do contrato celebrado sob o regime da contratação
integrada. Com exceção de algumas previsões genéricas quanto aos requisitos do ato
convocatório e quanto à matriz de riscos (art. 42 e ss.), não há na Lei nenhum dispositivo que
discipline a questão de maneira mais detalhada.

A despeito disso, não parece razoável inferir que se tenha pretendido obstar toda e qualquer
modificação dos contratos de contratação integrada.

Como já se indicou, a possibilidade de alteração contratual relaciona-se diretamente com a
manutenção da eficácia da contratação e com o próprio atendimento da função social do
contrato. Ainda que o regime da contratação integrada atribua uma responsabilidade maior ao
particular contratado, restringindo as hipóteses de modificações contratuais supervenientes,
não seria razoável concluir que estariam vedadas as alterações tidas como necessárias pelas
partes, em face das circunstâncias e dos interesses envolvidos.

Reputa-se que serão admitidas alterações contratuais promovidas por acordo entre as partes, desde
que observada a disciplina constante do edital e respeitados os limites do regime da contratação
integrada.

A Lei das Estatais trouxe um rol de hipóteses de alteração contratual, mas de aplicação específica
para os incisos I a V do art. 43, o que exclui as contratações do regime integrado.
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Entretanto, isso não significa que as contratações desse regime não possam ser alteradas por
aditivos, como já preconizado pela doutrina citada, cujo posicionamento também é defendido pela
renovada consultoria Zênite 7, especializada em licitações e contratos.

De todo modo, independente da discussão sobre a aplicação do artigo 81 à contratação integrada,
os gestores públicos devem sempre ter em vista a previsão legal de que “é vedada a celebração de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada”.

Assim, pelo que se consolidou até o presente momento no ordenamento jurídico pátrio, é possível
vislumbrar a possibilidade de alteração contratual em casos de regime de contratação integrada, desde
que esteja devidamente demonstrada a manutenção da eficácia da contratação e com o próprio
atendimento da função social do contrato, pois não seria razoável concluir que estariam vedadas as
alterações tidas como necessárias pelas partes, em face das circunstâncias e dos interesses
envolvidos.

Reequilíbrio econômico dos contratos

Por tudo o que fora exposto, e pelo que tem sido observado até o presente momento, é uma
unanimidade que as consequências decorrentes da crise de saúde pública podem influenciar na
equação econômica e financeira dos contratos administrativos, seja da Administração direta ou
indireta.

No informativo sobre a COVID-19 Marçal Justen Filho esclarece que

a configuração de caso fortuito ou de força maior, de fato do príncipe ou dos pressupostos da teoria da
imprevisão imporá´ a extinção do contrato ou a adoção de providências para modificar as suas
condições, com a recomposição de sua equação econômico-financeira.

O rompimento dessa equação deve ser devidamente demonstrado em processo administrativo
próprio, justificados todos os aspectos técnicos e econômicos, bem como a efetiva relação entre os
impactos da COVID-19 no rompimento da equação econômica do contrato, e verificado, inclusive, se o
contrato prevê outro mecanismo para recomposição dos preços dos insumos que possa capturar, por
exemplo, a variação de preços de custo de produção.

Mais uma vez, vale registrar que nos contratos com c láusula definidora de riscos e
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação
– a Matriz de Risco – a Lei veda a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
nela alocados como de responsabilidade da contratada. Não obstante, diante das circunstâncias do
caso concreto, é provável que pleitos de relativização em decorrência da pandemia tenham que ser
enfrentados pelos administradores de contratos das empresas Estatais.

De todo modo, havendo comprovação de desequilíbrio que sustente modificação do contrato, para
Marçal Justen Filho “caberá´ aplicar o art. 65, inc. II, “d”, da Lei 8.666 ou o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303” e formalizar, assim, o respectivo termo aditivo, aprovado pela autoridade competente.

Contudo, um grande desafio que se apresenta é o de acompanhar de forma efetiva o andamento
dos processos, e identificar a hora mais adequada para intervir, utilizando-se os mecanismos já
expostos, ou recorrer à rescisão dos ajustes, como será melhor esclarecido adiante.

Ao que parece, seria incipiente já formalizar reequilíbrios econômico-financeiros em contratos
administrativos (a exceção de contratos de fornecimento de bens exauridos em uma única aquisição,
por exemplo) antes de superado esse momento de crise na saúde pública, principalmente, porque
ainda não é possível avaliar com segurança a real extensão desse episódio, o impacto na economia,
etc.

Rescisão dos contratos

Mais uma vez é importante fazer um corte para distinguir os efeitos da rescisão na Lei 8.666/1993
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e na Lei 13.303/2016, pela mesma razão já abordada, eis que na primeira predomina o poder de
império da Administração e na segunda, as regras típicas de direito privado.

Assim, enquanto no regime da Lei de Licitações é possível que o contrato seja rescindido
unilateralmente, os contratos regidos pela Lei das Estatais não admitem essa possibilidade.

Embora a Lei 13.303/2016 estabeleça em seu art. 69 que os casos de rescisão do contrato e os
mecanismos para alteração de seus termos são cláusulas obrigatórias, a rescisão se dará sempre
observando os termos contratuais, e as regras de distrato do direito privado, previstas no Código Civil,
nos artigos 472 e seguintes.

Portanto, como apontado por Marçal Justen Filho, para enfrentamento da crise de saúde, “a
extinção do contrato será cabível nos termos do art. 78, incs. XII a XVII, da Lei 8.666 ou do art. 478 do
Código Civil (onerosidade excessiva).”

Da Resolução por Onerosidade Excessiva

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da
sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

De todo modo, também seria possível a rescisão amigável, em princípio sem que houvesse
imputação de sanções administrativas por descumprimentos contratuais em decorrência da COVID-19,
desde que guardada a devida correlação entre o descumprimento por impossibilidade devidamente
justificada e atestada em processo administrativo próprio.

CONCLUSÃO

Vivemos em uma crise sem precedentes. Os gestores públicos estão se deparando com situações
nunca antes vivenciadas, em uma escala e velocidade exponencial, assim como a propagação do
vírus.

É consenso no universo jurídico que a pandemia é um evento que está produzindo efeitos
econômicos que podem, a depender do caso concreto, configurar álea extraordinária. Desse modo, os
contratos administrativos sofrerão impactos e poderão ser revistos.

Mas se de um lado há o dever de agir, há também o receio de que medidas adotadas hoje sejam
consideradas mais adiante como imprudentes ou mesmo ilegais. Por isso, não se pode perder de vista
os Princípios Constitucionais e bem como a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que devem guiar os
caminhos dos Administradores. Esses, por sua vez, devem intensificar os cuidados inerentes ao dever
de motivar adequadamente os seus atos.

Contudo, não é possível a adoção de uma medida que seja aplicada a todos os contratos em
curso, e os institutos jurídicos atuais podem, como visto, não ser suficientes ou adequados para os
casos concretos experimentados hoje.

Por isso, nesse momento, a intensificação do diálogo, a negociação e a avaliação detida de cada
contrato, de maneira individualizada, parece ser a melhor alternativa, inclusive para permitir que cada
ato seja motivado de forma adequada, mitigando eventuais riscos futuros.

A crise irá passar, e o seu enfrentamento certamente tornará mais forte a gestão pública se
mostrar preparada para enfrentá-la com ética, responsabilidade, planejamento emergencial, sem
perder de vista os reflexos de médio e longo prazo, mas sempre pautada nos princípios
constitucionais: a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, e demais vetores
constitucionais tão caros em nosso ordenamento jurídico, demonstrando-os de forma clara nos
processos administrativos de cada negociação contratual entabulada.

1 Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#legislacao>. Acesso em 25 mar.
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2020.

2 Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e
pelos preceitos de direito privado.

Art. 72. Os contratos regidos por esta Lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes,
vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

3 JUSTEN FILHO, Marçal. Efeitos jurídicos da crise sobre as contratações administrativas. Informativo
Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Disponível em: https://www.justen.com.br/pdfs/IE157/IE%20-
%20MJF%20-%20200318-Crise.pdf. Acesso em 11 mai. 2020.

4 Mônica Bandeira de Mello Lefévre e Felipe Scripes Wladeck, na obra Organizada por Marçal Justem
Filho, sobre as condições e requisitos para as alterações contratuais destacam que: "Toda alteração
contratual precisa ser suficientemente motivada. Trata-se, como se indicou acima, de imposição da
garantia constitucional do devido processo legal e, além disso, de condição essencial para que possa
haver efetivo controle das alterações pela sociedade e órgãos competentes. Não basta invocar o
consenso havido entre as partes, para motivar a alteração. Além da necessidade da alteração, da
adequação e economicidade da solução cogitada etc., cumpre demonstrar que os fatos que justificam
o ajuste ocorreram (ou somente foram conhecidos) após a instauração da licitação. Ou seja, a
motivação deve evidenciar que a alteração do contrato não implica burla aos princípios da
obrigatoriedade da licitação, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia conforme, aliás,
prescreve o art. 72 da Lei 13.303/2016. Alterar o contrato mediante a invocação de fatos anteriores e já
conhecidos não é juridicamente cabível".

5 A consultoria Zênite comentando a questão editou o seguinte enunciado: 27125 – Contrato –
Pagamento – Antecipação – Ausência de contraprestação – Ausência de prejuízo – TCU Em vista
da equivalência das disposições do art. 81, V, da Lei nº 13.303/16 e do art. 65, II, "c", da Lei nº
8.666/93, pertinente considerar o entendimento do TCU a respeito da antecipação de pagamento: “Em
que pese tal irregularidade (antecipação de pagamento sem a devida contraprestação), dela não
resultou prejuízo ao Erário, uma vez que os serviços foram prestados e a importância paga em forma
de adiantamento foi integralmente amortizada nas faturas subseqüentes. Cabe, todavia, determinar à
(omissis) que se abstenha de realizar antecipações de pagamento, sem a devida contraprestação
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço, nos contratos que celebrar,
ressalvados os casos em que o adiantamento de parcela contratual vise a sensível economia de
recursos para a Administração (art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei 8.666/93), tenha previsão no edital
e o contratante apresente suficientes garantias de ressarcimento ao Erário, conforme orientação deste
Tribunal (Decisões 67/93 e 444/93 - Plenário, Acórdãos 15/97 - Plenário e 1.442/2003 - Primeira
Câmara)". (Grifamos.) No mesmo sentido Acórdão nº 1.570/2009, do Plenário. (TCU, Acórdão nº
690/2005, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 10.06.2005.)

6 Estatuto jurídico das empresas estatais [Lei 13.303/2016 – “Lei das Estatais”] Autor: Marçal
Justen Filho Editor: Revista dos Tribunais 23. ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS DAS EMPRESAS
ESTATAIS.

7 30461 – Contrato – Alteração – Condições previstas no art. 81 – Aplicabilidade a todos os ajustes,
independentemente do objeto “(...) ainda que a literalidade do caput do art. 81 remeta aos contratos
celebrados nos regimes previstos nos incs. I a V do art. 43, que tratam da execução de obras e
serviços de engenharia, todos os contratos a serem firmados pelas empresas estatais,
independentemente do objeto, deverão conter cláusulas prevendo a possibilidade de alteração (arts.
69, inc. VII, e 72 da Lei nº 13.303/2016). Já os limites para as alterações, quantitativas ou qualitativas,
deverão observar o previsto pelo art. 81 da mesma lei, independentemente do objeto da contratação.
Do contrário, a Lei nº 13.303/2016 estaria autorizando, em seus arts. 69, inc. VII, e 72, as alterações
contratuais em todos os ajustes, independentemente do objeto, mas fixaria limites para alterações
apenas nos contratos de obras ou serviços de engenharia (art. 81), o que não se revela compatível e
adequado em face de uma interpretação sistemática e finalística da própria Lei nº 13.303/2016.”
(ADMINISTRAÇÃO indireta – Estatais – Lei nº 13.303/2016 – Art. 81 – Alteração dos contratos –
Possibilidade para qualquer objeto. Revista Zênite ILC – Informativo de Licitações e Contratos,
Curitiba: Zênite, n. 300, p. 202, fev. 2019, seção Perguntas e Respostas.)
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