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1 Assunto: Segundo Termo Aditivo de Valor   
Contratos n.º 20210009, 20210010, 20210011, 20210012, 20210013 
Pregão Eletrônico n.º 001/2021 
Processo Administrativo nº. 002/2021/PMFA/SRP/PE 
Contratada: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FLORESTA LTDA 
  
Objeto do aditamento: “O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor dos contratos 
firmados entre as partes em 04 de fevereiro de 2021, nos termos previstos em suas Clausulas Oitava e 
Nona”. 
 

Trata-se de consulta proveniente do Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Sr. Paulo Victor Ferreira de Oliveira, objetivando emissão de parecer sobre a possibilidade de aditamento 

dos contratos administrativos nº. 20210009, 20210010, 20210011, 20210012, 20210013, firmados entre a 

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Rec. e Manutenção, 

respectivamente, e a contratada COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FLORESTA LTDA. 

O processo foi instruído com a solicitação de aditivo de valor da empresa requerente, 

onde foram apresentadas as certidões negativas e notas fiscais dos fornecedores comprovando o aumento 

do valor do objeto licitado. 

Ademais, consta no processo despacho assinado pelo Chefe do Departamento de 

Contabilidade, Sr. Renebeks Martins Gomes, informando que há saldo orçamentário para suprir o presente 

termo aditivo. 

Todas as demais cláusulas contratuais permanecerão inalteradas. 

Por fim, consta autorização da Ex.ª Prefeita Municipal, Sra. Majorri Santiago, para que 

seja realizado o presente termo aditivo. 

É o breve relatório. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, 

com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, de acordo 
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2 com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente 

que poderá optar ou não pelo acolhimento das presentes razões.  

Da análise dos autos vislumbra-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é o 

acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) ao valor dos itens do contrato, a fim de se 

manter a continuidade ao atendimento do fornecimento de combustíveis destinados a manutenção e 

desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia e dos seus Fundos 

Municipais. 

A Lei 8.666/1993 em seu artigo 65, inciso I, “b”, c/c § 1º, prevê a possibilidade da 

Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que justificado por fatores supervenientes à 

contratação, acréscimos quantitativos no objeto original, observados os percentuais máximos ali previstos.  

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

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração:  
(...)  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;  
(...)  
§ 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 (...). 

 

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes se encontra em 

consonância com a Lei das Licitações, e que prevê a possibilidade solicitada. 

No caso em tela, constata-se que o presente Termo Aditivo compreende a 

aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), do valor original pactuado para os itens: gasolina 

comum, de R$ 5,370 para R$ 6,080 o litro; óleo diesel comum S500 de R$ 4,160 para R$ 5,080 o litro e 
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3 óleo diesel S10 de R$ 4,350 para R$ 5,330 o litro, portanto, dentro do limite previsto no § 1º do Art. 65 da 

Lei de Licitações.  

O TCU coaduna com a possibilidade ora em análise, senão vejamos:  

É admissível a celebração de aditivo contratual que respeite o limite previsto no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e não implique alteração da vantagem obtida na 
contratação original (inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal).1 
 

Desse modo, levando-se em consideração que a efetivação da alteração do instrumento 

contratual, diante dos aspectos procedimentais elaborados, está consoante com o que dispõe a Legislação 

em vigor, constata-se que a pretensão da Administração é possível e tempestiva, vez que o aludido 

contrato se encontra em vigor, tendo em vista que o seu vencimento ocorrerá somente em 31 de dezembro 

de 2021.  

Ante o exposto, com base nos fundamentos expostos, esta parecerista se manifesta 

favorável à realização do 2º Termo Aditivo aos Contratos Administrativos nº 20210009, 20210010, 

20210011, 20210012, 20210013, os quais terão um acréscimo máximo de até 25% (vinte e cinco por 

cento) no quantitativo dos itens óleo diesel comum S500, óleo diesel S10 e gasolina comum, nos termos 

do artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei 8.666/93. 

É o Parecer, salvo melhor juízo. 

Floresta do Araguaia, PA, 05 de outubro de 2021. 

 

 

INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO 

ADVOGADA OAB/PA 22.146 

 

 
1 Acórdão nº 625/2007, Plenário, Rel. Benjamin Zymler 
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