il5TJI
13.

Secretaria de Administração
Coordenadoria de Contratos

DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DO CONTRATO

A regra é a rigorosa execução do contrato nos termos originalmente pactuados,
mantendo-se os quantitativos insertos no objeto. A mutabilidade do contrato é exceção,
que somente se justifica em face de fatos novos e imprevisíveis à época da instauração do
certame e que sejam suficientes para alterar a demanda do interesse público.
Os contratos administrativos
admitem, excepcionalmente,
acréscimos e
supressões quantitativas e qualitativas, seja por ato unilateral da Administração ou por
acordo das partes, e desde que sejam justificados e não ultrapassem as seguintes regras:
Para acréscimos:

 Até 25% do valor do contrato (para obras, serviços ou compras)
 Até 50% do valor do contrato (exclusivamente para reforma de edifício
ou equipamento)
No caso de supressão, mediante
estabelecidos podem ser ultrapassados.

acordo entre as partes, os limites acima

As alterações unilaterais podem ocorrer em duas situações:

 Mudanças de projeto ou especificação;
 Alterações quantitativas de bens ou serviços.
O pedido de acréscimo ou supressão, seja por iniciativa do Tribunal ou da
contratada, deverá ser previamente avaliada pelo gestor do contrato e pela SGCON, de
modo que a alteração pretendida seja devidamente justificada e autorizada pela autoridade
competente.
Para o cálculo dos limites de alterações contratuais, os acréscimos ou
supressões devem ser considerados de forma isolada, sendo calculados sobre o valor
original do contrato, vedada a compensação entre eles.
Nos pedidos de acréscimo/supressão

deverão constar, no mínimo:

a) a descrição detalhada da proposta de alteração;
b) a justificativa para a necessidade da alteração proposta;
c) o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não
extrapola os limites legais e que mantém a equação econômicofinanceira do contrato;
d) a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas
no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações
de alteração por acordo das partes.
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