
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

EMENTA: TERMO ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO, LIÇÃO DO 

ARTIGO 65 DA LEI N 8.666/1993, CONTRATOS NºS 20190018, 20190019, 

20190020, 20190021, 20190022 e 20190023. 

 

I- RELATÓRIO 

 

Trata-se de análise provocada pela comissão de licitação sobre aditivos dos 

contratos nºs 20190018, 20190019, 20190020, 20190021, 20190022 e 20190023, 

quanto ao acréscimo de 10,7% referente à Gasolina Comum; acréscimo de 4,02% 

referente ao Óleo Diesel B S-10; acréscimo de 3,93% referente ao Óleo Diesel B 

S-500, sobre o valor do contrato original. 

 

É o sucinto relatório. Segue o exame jurídico. 

 

II - ANÁLISE JURÍDICA 

 

Inicialmente, insta destacar que dentre os princípios que regem o sistema brasileiro 

de licitações, ocupa lugar de destaque o princípio do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual, o qual, em breves palavras, prima pela manutenção da relação entre os encargos 

do particular e a contrapartida da administração pública. 

A legislação ordinária traz positivado o entendimento na lei 8.666/93: 

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, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca do tema, assim se posiciona: 



 

 

 

 

“Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) é a 

relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas 

pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação 

econômica que lhe correspondera. A equação econômico-financeira é 

intangível. Vezes a basto têm os autores encarecido este aspecto.” (Curso 

de direito administrativo, 8ª ed., pág. 393) 

A respeito do equilíbrio econômico financeiro, Hely Lopes Meireles preconiza que: 

“não se pode deixar de reconhecer a necessidade do equilíbrio financeiro 

e da reciprocidade e equivalência nos direitos e obrigações das partes, 

devendo-se compensar a supremacia da Administração com as 

vantagens econômicas estabelecidas no contrato em favor do 

particular contratado.” (Licitação e Contrato Administrativo, ed.  RT, 4ª 

ed., São Paulo, 1979, p. 202) 

Nesse sentido, no que concerne aos contratos administrativos, resta evidente a 

possibilidade de sua alteração face ao aumento imprevisível do preço dos objetos 

contratado, eis que o aumento inesperado independe da vontade das partes, afetando a justa 

remuneração pactuada no instrumento contratual. 

Outrossim, resta demonstrada a excessiva onerosidade decorrente do fato 

imprevisível supramencionado, visto que a comprovação do prejuízo econômico-financeiro 

se encontra comprovada pelas notas fiscais anexadas ao requerimento, que demonstram a 

elevação do preço de compra dos itens acima citados. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, no que cabe a esta assessoria jurídica, a celebração de 

aditivo em contrato administrativo é medida legal e constitucional, respeitado, 

principalmente, o que dispõe o art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

          Destarte, propõe-se o retorno dos autos à Comissão Permanente de 

Licitação para conhecimento e prosseguimento do feito. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo 

 

Bom Jesus do Tocantins/Pará, 30 de maio de 2019. 

 

 

______________________________________ 

Denize Will Bohry Vasconcelos 

OAB/PA 17.282 
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