
ESTADO DA PARAIBA 
REFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Parecer /ASSEJUR 

Interessado: Secretaria de Administração 

Assunto: Primeiro termo aditivo do Contrato n° 016/2021 para Acréscimo de valor. 

ADMINISTRATIVO — CONTRATO — AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA OS 

DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES, ATIVIDADES E 

PROGRAMAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA 

PREFEITURA — TERMO ADITIVO — ACRÉSCIMO DE VALOR 

— ART. 65, INCISO II, § 1° DA LEI 8.666/93 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES — LEGALIDADE DO ADITIVO. 

I — RELATÓRIO 

Cuida-se de processo onde se pretende a formalização do 

Primeiro termo aditivo ao contrato n° 016/2021, objetivando Acréscimo de valor 

originalmente pactuado entre esta Autarquia e a empresa DISTRIBUIDORA TRIUNFO 

EIRELI, CNPJ: 36.433.875/0001-24. 

001/2021. 

O mencionado contrato fora celebrado através da Adesão n.° 

Os autos do processo nos dão conta da necessidade de se 

acrescer o valor originalmente contratualizado, devido ao acréscimo da demanda. 

O processo iniciou-se através do despacho do Secretario de 

Administração, destinado à prefeita do Município de MACHÃO DO POÇO, onde foi 

autorizada a realização do aditivo contratual, remetendo-se os autos ao Pregoeiro, para 

análise e providências de praxe. Por fim, os autos foram despachados para análise desta 

Assessoria, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

É o que importa relatar, passamos a opinar. 

II— PARECER 

Conforme nossa legislação, a Administração Pública poderá 

realizar o aumento quantitativos do valor originais de seus contratos, desde que motivados 

por (/°) fatores supervenientes à contratação, observados (2°) a aceitação nas m smas 
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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. (3°) atenderem ao interesse público e (4°) serem 

justificadas por escrito para que sejam consideradas válidas, sendo (5°) previamente 

autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato 

As mencionadas alterações podem ser unilaterais, quando 

feitas só pela Administração, ou por acordo entre a Administração e o contratado. 

Tais normativos e limites são estabelecidos na Lei n° 8.666/93, 

por meio do art. 65, inciso I, "h" § 1° da Lei 8.666/93, conforme expostos abaixo: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) Omissis; 

b) Omissis; 

II- por acordo das partes; (Grifo Nosso). 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a 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; (Grifo 
Nosso). 

c) Omissis; 

d) (VETADO). 

d) Omissis: 
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§ lo 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. (Grifo Nosso). 

Desta forma, à luz do que dispõe o art. 65, alínea "b", inciso II, 

§ 1° da Lei 8.666/93 e Suas Alterações Posteriores, à prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua, que poderão ter a seu valor acrescido em até 25% do valor 

4.1." original. 

No presente caso, o contrato celebrado com a empresa 

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI, CNPJ: 36.433.875/0001-24 tem por objeto a 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda dos alunos da rede municipal de 

ensino e para os desenvolvimentos das ações, atividades e programas de todas as 

secretarias da prefeitura, conforme especificações técnicas detalhadas em seus termos. 

No entanto, recentemente foi constatada a necessidade do 

aumento do referido valor, resta comprovada a justificativa plausível para o acréscimo do 

valor do contrato, onde, observadas as devidas justificativas, poderá ser efetuado, em até 

25% do valor inicialmente contratado. 

Cabível, portanto, na dimensão do objeto avençado, a 

possibilidade da ampliação solicitada, uma vez que a Administração Pública, assegurada em 

apropriada motivação, pode impor a empresa contratada tal decisão concernente a 

prorrogação, conforme descritos na minuta de aditivo contratual, desde que mantidas as 

demais condições contratuais e observadas as balizas jurídicas. 

Neste sentido, conforme despacho emitido pela Secretária, que 

dispõe sobre os motivos do aumento do referido valor, resta comprovada a justificativa 

plausível para o acréscimo do valor do contrato, onde, observadas as devidas justificativas, 

o aditamento contratual poderá ser efetuado, pelo limite legal estabelecido em lei, devendo-

se considerar o valor inicial para calculo do valor a ser acrescido, para ocorrer somente após 

a assinatura do contrato e ordem de serviços. 

Portanto, levando-se em conta os argumentos explicitados na presente peça, 

bem como da constatação da necessidade e interesse público no presente caso, 
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verifica-se possível à realização do aditivo contratual, respeitando-se as exigências 

contidas no referido Art. 65, alínea "b", inciso II, § 1° da Lei 8.666/93 e Suas 

Alterações Posteriores. 

Em análise aos autos verifica-se também que a minuta juntada 

atende aos esperados requisitos legais e formais, os quais se encontram em aparente 

conformidade com as disposições técnicas constantes na Lei 8.666/93. 

Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do 

processo administrativo em epígrafe, bem como, se restringe aos aspectos estritamente 

legais, sendo de responsabilidade da área técnica as questões meritórias. 

III — CONCLUSÃO 

Ante o exposto, e observados os procedimentos legais 

delineados acima, OPINAMOS pelo prosseguimento do feito, de acordo com previsão 

contida no Art. 65, alínea "b", inciso II, § 1° da Lei 8.666/93 e Suas Alterações Posteriores, 

que faculta à Administração a alteração de seus contratos quando for necessário efetuar 

acréscimo de valor, desde que respeitado o limite do valor inicial, ficando o contratado, 

nesse caso, obrigado a aceita-lo, nas mesmas condições do contrato original. Portanto, 

cabível a celebração do termo aditivo conforme minuta trazida aos autos e aprovada por 

esta Assessoria, uma vez que também se encontra nos moldes da legislação vigente que 

regula a matéria. 

É o parecer que submeto à consideração superior 

Salvo melhor juízo, 

Riachão do Poço, 03 de Návembro de 2021 
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