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PARECER: SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

PROCESSO ADM: 415/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – SEMAD - PMTA 

CONTRATOS: 013/2021, 014/2021, 015/2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021 

SOLICITANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. PRESIDENTE DA CPL. 

ASSUNTO: TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCIERO NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS 

PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA E SUAS SECRETARIAS, COM 

BASE LEGAL O ART. 65, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/93. 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela gestora de contrato, Sra. Paula Soraya Martins 

Costas, por intermédio do memorando nº019/2021, quanto à solicitação de aditivo da cláusula 

segunda dos contratos administrativos 013/2021, 014/2021, 015/2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021, 

no tocante ao realinhamento do preço dos combustíveis fornecidos pela empresa SUPER POSTO 

ESTRELA LTDA, inscrita no CNPJ: 02.848.944/0001-49, para abastecimento dos veículos da Prefeitura 

Municipal de Terra Alta e suas Secretarias, com base legal no art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº 

8.666, de 21/06/93. 

 

Por força do disposto no art. 38, VI da lei n.º 8.666/93, foi remetido a esta Assessoria Jurídica 

para análise e emissão de parecer, o procedimento administrativo, na hipótese de dispensa de 

licitação. 

 

Analisando o caso de perto, e considerando que o processo licitatório em questão já foi 

verificado em relação às questões pertinentes à regularidade do feito até a celebração das 

avenças tanto pela assessoria jurídica, quanto pelo Controle Interno da casa, despicienda, 

portanto, nova avaliação de todo o arcabouço, pelo que me atenho ao volume que contém os 

documentos pertinentes à alteração contratual objetivada. 

 

Assim, detecto nos autos que os documentos necessários estão em consonância com a 

legislação pertinente. É o breve relatório. Passamos à análise jurídica. 

 

No pleito em análise, trata-se de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, realizado 

pela empresa Super Posto Estrela Ltda, devidamente qualificada nos autos do Processo: Pregão 

Eletrônico nº 002/2021, a qual resultou nos Contrato nº 013/2021, Contrato nº 014/2021, Contrato nº 

015/2021, Contrato nº 016/2021, Contrato nº 017/2021 e Contrato nº 0018/2021, que tem por 

objeto: contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Terra Alta e suas secretarias. 

 

No caso em análise, respalda a Administração ao pleito o contido no art. 65, inciso II, 

alínea ‘d’, da lei nº 8.666, que assim dispõem: 

 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

 

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 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
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ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

Assim, com vista do permissivo legal e, considerando que dos elementos coligidos dos 

autos infere-se a adequação da situação fática à lei, não vislumbramos óbice ao pleito de 

reequilíbrio do valor dos combustíveis. 

 

Ademais, vale ressaltar que a Petrobras anunciou, no dia 25 de outubro de 2021, que 

o preço da gasolina sofreria um novo reajuste a partir da terça-feira (26). Desde o início do ano, a 

gasolina já sofreu um aumento de mais de 70%. O primeiro reajuste de 2021 ocorreu em 18 de 

janeiro, quando o litro do combustível foi de R$ 1,84 para R$ 1,98, um aumento de 7,6%. 

 

 Vale registrar, nesse ponto, que não cabe à Procuradoria Jurídica imiscuir-se no mérito do 

ato administrativo, avaliando os critérios de conveniência e oportunidade da alteração 

contratual. Com base no que diz o art. 5º, V, da Lei Complementar nº 002/2012 c/c parágrafo 

único do art. 38 da Lei 8.666/93, compete a esta Procuradoria, tão somente, o exame prévio 

quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento, bem como da respectiva minuta do 

termo aditivo. 

 

Em conclusão, e à vista de todo o exposto, esta Procuradoria entende, conclui e opina 

pela viabilidade jurídica do segundo termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro do preço 

dos combustíveis, compatível com a alteração da cláusula segunda dos contratos administrativos 

de nºs 013/2021, 014/2021, 015/2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021, oriundos do Pregão Eletrônico nº 

002/2021 – SEMAD – PMTA, firmado com a empresa SUPER POSTO ESTRELA LTDA, inscrita no CNPJ: 

02.848.944/0001-49, para a aquisição de combustíveis para os veículos da Prefeitura Municipal de 

de Terra Alta/Pa e suas Secretarias. 

 

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 (Julgados STF: MS n.º 24.073-3–DF– 2002; MS n.º 24.631-

6–DF–2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados. 

 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Terra Alta – PA, 12 de novembro de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

PROCURADOR MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

OAB/PA Nº 15.974 
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