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PARECER JURÍDICO Nº-034/2021-CMIP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL Nº-033/2021 - CMIP 

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO SOBRE A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE 
FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº-010/2021-CMIP, ORIUNDO DO PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº-PPSRP 001/2021-CMIP. 

OBJETO: ACRÉSCIMO DE 23% DO OBJETO E REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-

010/2021-CMIP, QUE TRATA SOBRE O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, COM ACRÉSCIMO DE VALOR. 

  
 Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica, pela Comissão 

Permanente de Licitação da Câmara de Vereadores de Ipixuna do Pará - 
CPL, os presentes autos para emissão de Parecer acerca da possibilidade 

jurídica de formalizar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 
Administrativo nº-010/2021-CMIP, oriundo do Pregão Presencial nº-
001/2021-CMIP,cujo o objeto é o ACRÉSCIMO DE 23% DO OBJETO E 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº-010/2021-CMIP, QUE TRATA SOBRE O 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA 
ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, COM 
ACRÉSCIMO DE VALOR, firmado entre essa CASA DE LEIS e a empresa 

ADELCLEI ULIANOPOLIS – DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME, 
CNPJ/MF: 14.341.876/0001-06. Para tanto, face ao fato de que o termo do 
mencionado Contrato só será no 31/12/2021, porém a quantidade do saldo 

não será suficiente para suprir as necessidades e o planejamento da 
Câmara; a Secretaria Geral procedeu consulta junto ao fornecedor para 

verificar o seu interesse em acrescentar 23% do objeto contratado (gasolina 
comum). Em resposta, o Contratado aceitou a prorrogação e requereu o 
reequilíbrio econômico do referido contrato alegando que é decorrente aos 

constantes aumentos de preços na distribuidora, o que ficou demonstrado 
através das notas fiscais 000414044, de 14/07/2021 e nº 000001424, de 
03/11/2021; a reportagem/notícia da Agência do Brasil, publicada no dia 

25/10/2021 – consultada em 04/11/2021; e, a reportagem/notícia do site 
Correio Braziliense, publicada no dia 26/10/2021 – consultada no dia 

04/11/2021. 
 Constam nos autos Mapa de Valor demonstrando a 
vantajosidade da Administração em realizar o Aditamento mantendo os 

demais termos do mencionado Contrato, desde que o valor a ser contratado 
fosse R$-6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

 Atenta-se ao Oficio nº 028/2021-CPL, solicitando a redução 
do preço do combustível gasolina comum para R$-6,55 (seis reais e 
cinquenta e cinco centavos). E, ao expediente encaminhado pela Empresa 

requerendo o realinhamento para R$-6,83 (seis reais e oitenta e três 
centavos), dada a existência de novo reajuste de preço e esse valor ser igual 
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ao dos demais postos de combustíveis locais. O que foi autorizado pela 
Autoridade superior, após nova pesquisa de mercado constatando os 
argumentos feito pela empresa, 

 Assim, Instruem os autos, além dos documentos 
supracitados: o aceite do aditivo e solicitando o reequilíbrio no valor de R$-
5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), para R$-6,55 (seis reais e 

cinquenta e cinco centavos), notas fiscais de compras, Declaração de 
Adequação Orçamentária e Financeira, Autorização e Justificativa da 

Autoridade superior, Autuação e Relatório da CPL, o Contrato originário e 
seu Primeiro Termo Aditivo; e a minuta do Segundo Termo Aditivo. 
 

1- DA ANÁLISE JURÍDICA 
 

 O Aditamento pretendido tem como fundamento a alínea “b”, 
do inciso I e alínea “d”, do inciso II c/c com os §§1º e 5º, todos da Lei 
Federal de Licitações de 93, onde versa: 

 

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; 

II - por acordo das partes: 

(...) 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 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. (grifo nosso) 

(...) 

§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. 

(...) 

§5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data 

da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme 

o caso. 

 

 Em sede de previsão contratual tem previsão na CLÁUSULA 7 

e CLÁUSULA 8. 
 Desse modo, a presente pretensão encontra guarida nas 
determinações contidas no Contrato Administrativo nº-010/2021-CMIP e 

no que dispõe os demais diplomas legais pertinentes ao caso concreto. 
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2- DA CONCLUSÃO 

 

  Diante do exposto, opinamos pelo DEFERIMENTO da 
formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº-
010/2021-CMIP, oriundo do Pregão Presencial nº-001/2021-CMIP,cujo o 

objeto é o ACRÉSCIMO DE 23% DO OBJETO E REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-

010/2021-CMIP, QUE TRATA SOBRE O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, COM ACRÉSCIMO DE VALOR, 

conforme comprovam os documentos acostados nos autos, considerando: a 
sua vigência até 31/12/2021, o acréscimo de 23% do objeto e o valor 

atualizado da gasolina comum à R$-6,83 (seis reais e oitenta e três 
centavos). 
  

 É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 
 Paragominas (PA), 11 de novembro de 2021. 

 

 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 
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