
PARECER JURÍDICO 

 

Assunto: Aditivo de Valor 

Contrato nº 20170021 – Pregão n° 9/2016-211102 

Contratada: J. Eusébio da Silva Sousa & Cia Ltda  

Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação 

de veículos para atender às necessidades do transporte escolar. 

 

EMENTA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 

Administrativo nº 20170021. Aumento de valor. 

Deferimento. 

 

1 – Relatório 

 

 Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Municipal, na 

forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, para análise da 

passibilidade do aditivo de valor e análise da minuta do Termo Aditivo. 

 

 O aditamento, por sua vez, tem por objetivo "aditivar o valor inicial do contrato 

devido ao aumento do quantitativo do objeto licitado, sendo acrescentado com 14 

novas rotas devidamente justificadas pelo Secretario Municipal de Educação”. 

 

 É o breve relatório. 

 

2 – Do Mérito 

 

 Sobre o ponto de vista técnico a justificativa apresentada pelo Sr. José Dildo 

Pereira Alves - Secretário Municipal de Educação, não deixa dúvida sobre a 

necessidade do acréscimo do objeto e consequentemente do valor do referido 

contrato. 

 

            No que concerne o acréscimo de serviços e valor o mesmo está amparado pelo 

Art. 65, I, b e § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93 que permite o acréscimo em até 25% 

no caso aumento do objeto licitado. O contrato em questão acrescerá 24,90% no seu 

valor. Portanto encontra-se em condições de ser aditivado em razão do significativo 

aumento de serviços verificados, o que segundo relatado, é bastante viável. 

 

 A lei permite a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

do quantitativo de seu objeto, como no caso em análise. Senão vejamos:  



 

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, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 

acréscimos. 

 

 No que concerne à alteração do contrato em casos de aumento da demanda, tal 

hipótese está contemplada na CLÁUSULA QUINTA E SEXTA do Contrato original, que 

autoriza a alteração para aumento, caso haja interesse, desde que devidamente 

justificado. Neste caso a justificativa foi exposta nos autos. 

 

 Existiu a prévia e ampla pesquisa de preço feita pela administração, sendo 

ainda vantajoso contratar com a empresa J. EUSEBIO DA SILDA SOUSA LTDA pois 

ainda apresentou os menores preços.  Para as prorrogações contratuais a orientação 

também exige a pesquisa de preços a demonstrar que a permanência do contrato 

ainda é vantajosa. Nos procedimentos licitatórios a obrigatoriedade da prévia 

pesquisa de mercado é prevista na Lei 8.666/93, em seu artigo 43, inc. IV. 

 

 No que se refere à Certificação de Disponibilidade Orçamentária para fazer face 

a eventuais despesas decorrentes da execução do presente aditivo, foi devidamente 

verificado pelo Departamento Contábil da PMI e autorizado pelo Gestor Municipal. 

 

 No que se refere à regularidade fiscal da contratada, fora devidamente juntado 

aos autos através de certidões atualizadas.  

 

 Tem-se como sendo conveniente registrar, ainda, que a pretensão da 

Administração é tempestiva, vez que o aludido contrato encontra-se em vigor. 

 

 No que tange ao aspecto jurídico e formal da minuta do Primeiro Termo 

Aditivo ao Contrato, constata-se que sua elaboração se deu com observância da 



legislação que rege a matéria, contendo em especial o valor e o objeto acrescido, com 

vigência e obrigações elencados no contrato original.   

   

3 – Da Conclusão 

 

 Em sendo assim, opino favoravelmente para que seja promovido o aditamento 

contratual. 

 

 É o parecer salvo melhor entendimento.  

 

 Itupiranga, 09 de Março de 2016.  

 

 

 

 

Frederico Nogueira Nobre 

Procurador Municipal 
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