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PARECER JURÍDICO 010/2022 
ASSUNTO: TERMO ADITIVO AO CONTRA 2022001 
REFERÊNCIA: PROCESSO LICTATÓRIO Nº 09/2021-001- CMJ – PREGÃO 
OFÍCIO: 015/2022 – GP/CMJ/PA 
INTERESADA: PRESIDÊNTE DA CÂMARA 

 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÕES E CONTRATOS. PREGÃO 
PRESENCIAL. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA AO 
CONTRATO Nº 2022001, FORMALIZAÇÃO E 
POSSIBILIDADE DE ADITIVO. 

 

01. RELATÓRIO 

 

Em análise a solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacundá, vereador 
Tharlles da Silva Borges, voltada para a formalização e possibilidade do aditivo de alteração 
quantitativa ao contrato nº 2022001, tendo por objeto a locação de veículos para as 
atividades legislativas. 

Antes de adentrar ao mérito da consulta, faz-se necessário a conceituação de aditivos de 
alteração quantitativa, prevista no inciso I, b, do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, nesse caso 
especificamente qual seja o acréscimo, em percentual, ao valor incialmente pactuado entre 
as partes, nas mesmas condições acordadas anteriormente. 

Esta extensão, do Direito Administrativo Brasileiro é admitida sem necessidade de 
procedimento licitatório, desde que seja oriundo de contratação legal, direta ou indireta, 
devidamente justificada, A alteração quantitativa de contratos firmados com a administração 
pública, uma vez verificada a possibilidade, é realizada mediante Termo Aditivo. 

 

 
Pois bem. 
 
 
02. DA ANÁLISE JURÍDICA 

 
Isto posto, se faz necessário a justificativa, embasada na seguinte explicação: 
 
O acréscimo de valor da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista a 
demanda pelo serviço contratado, conforme previsto na Lei 8.666/93. 
 
Mai precisamente, a hipótese analisada de aditivo de valor do contrato encontra-se 
corroborado no disposto no inciso I, alínea b, do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, que dispõe: 
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“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 
I – Unilateralmente pela Administração: 
(...) 
b) Quando necessário a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 
Lei; 
(...) 
II - ...; 
§ 1º - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contatuais, 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;” 

 
Desta forma, restará comprovada a possibilidade de aditivo, uma vez demonstrada a 
necessidade de alteração quantitativa para atender as demandas da Câmara Municipal de 
jacundá. 
 
03 CONCLUSÃO 

 
Diante dos fundamentos acima apresentados, fica evidente a possibilidade de aditivo de 
alteração quantitativa do contrato nº 2022001. 
 
Conclui-se, portanto ser perfeitamente possível o aditivo da contratação almejada pela 
Câmara, bastado para tanto que seja observado os princípios norteadores da administração 
pública, cabendo, apenas, a observância das seguintes recomendações: 
 

I – O ato de ser previamente autorizado e devidamente justificado pela autoridade 
competente. 
II – O acréscimo deve ser consubstanciado dentro dos limites estabelecido pela Lei nº 
8.666/93, no caso não podendo ultrapassar os 25% (vinte por cento) do valor do 
contrato; 
III – Devem ser permanecidas as mesmas partes e condições contratuais, 
anteriormente ajustadas, em virtude do pacta sunt servanda. 

 
Face ao exposto, analisando a questão apresentada, pode-se responder ao questionamento 
formulado pela Administração, no sentido de que o aditivo contratual que se pretende 
entabular pode ser realizado mediante aditamento ao contrato incialmente, uma vez 
resguardado o interesse público e atendidos os critérios objetivos e subjetivos exigidos pela 
Lei nº 8.666/93. 
 
Este é o entendimento que submeto à superior deliberação. 
 
É o parecer. 
 
 
Jacundá/PA, em 08 de abril de 2022. 
 
 

CAROLINE GONÇALVES BARNOSA 

OAB/PA 15.928 
Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Jacundá/Pa. 
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