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PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2019. CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OU SEJA, 

MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PRINCIPALMENTE DO ANEXO I 

(PLANILHA DE ITENS E ESPECIFICAÇÕES), COM ENTREGA DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, 

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG, EM ATENDIMENTO AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEMAIS 

SECRETARIAS, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2019. 

 

 

 

 
Pelo presente instrumento de aditamento do objeto CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OU SEJA, 

MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PRINCIPALMENTE DO ANEXO I 

(PLANILHA DE ITENS E ESPECIFICAÇÕES), COM ENTREGA DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, 

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG, EM ATENDIMENTO AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEMAIS 

SECRETARIAS, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita 

no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, nesta 

cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, CEP 37.235-000, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF nº 
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376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida pela SSP/MG, residente e 

domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais, Cep: 37.235-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

denominada ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 32.089.816/0001-20, com sede na Avenida Ibrahim de Carvalho, nº 889, Bairro 

Centro, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.490-000, neste 

ato representada pelos Sócio(a)(s) Administrador(a)(s) o Sr(a). Renan Azzi Damasceno, 

brasileiro(a), Solteiro(a), empresário(a), Cédula de Identidade no MG-17515968, expedida pela 

SSP/MG, inscrito(a) no CPF no. 087.339.676-60, residente e domiciliado(a) na, na cidade de São 

Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.490-000, doravante denominada 

CONTRATADA; Contrato Administrativo nº 085/2019, conforme especificações constantes no 

Termo de Referência, atendendo as condições previstas no procedimento de Pregão Presencial 

nº 013/2019, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federal nº 8.666/1993, e 

nº 10.520/2002, e alterações e demais normas aplicáveis, em conformidade com as disposições 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
Cláusula Primeira 
 
 
O contrato original passa a ter seu quantitativo e valor, aditivados no importe 

de 25,00 % (vinte e cinco) por cento no único item conforme descrito abaixo, para atendimento 

das necessidades da administração pública, em especial da Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, artigo 65, parágrafo 1º. 

 
 
Seq. Item Descrição UN Marca Quant. Unitário Total 

168 12616 PAPEL SULFITE 
BRANCO - A4 - 
75G/M² 210X297 

CX magnun/suzano 25,00 165,2800 4.132,00 

Total R$ 4.132,00 
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Cláusula Segunda 
 
Fica RATIFICADO o instrumento contratual administrativo de origem, 

conforme previsto na cláusula décima primeira do instrumento de Contrato Administrativo nº 

085/2019, celebrado em 15/07/2019, que dispõe o art. 65, da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 
Cláusula Terceira 
 

O Termo Aditivo de quantitativo e valor, referente ao Processo Administrativo 

Licitatório nº 048/2019, Pregão Presencial nº 013/2019, e na forma da Lei Federal nº 8.666/93 

e legislações posteriores e pertinentes a matéria.  

 
Cláusula Quarta 

O valor estimado a ser pago pelo Município pelo fornecimento do percentual 

legal no importe de 25% do objeto será de R$ 4.132,00 (quatro mil e cento trinta dois reais), 

que constitui o objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OU SEJA, MATERIAIS DE PAPELARIA E 

ESCRITÓRIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS, PRINCIPALMENTE DO ANEXO I (PLANILHA DE ITENS E 

ESPECIFICAÇÕES), COM ENTREGA DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE 

FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Que deverá ser composto com as 

Requisições expedidas pelo setor de compras, que serão pagas mediante apresentação de Nota 

Fiscal Fatura, e Boleto Bancário devidamente acompanhado das Certidões de Regularidade 

expedida pelo FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN E PREVIDENCIÁRIA, devidamente 

atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade da municipalidade. 
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Cláusula Quinta 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Instrumento de 

Contrato Administrativo nº 085/2019. 

E por estarem justas e avençadas, as partes assinam o presente termo aditivo 

em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas que subscrevem. 

 

Coqueiral, 10 de junho de 2020. 

 

CONTRATANTE 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 

CONTRATADO 

 

RENAN AZZI DAMASCENO 

ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 

CNPJ O Nº 32.089.816/0001-20 

 

PROCURADOR MUNICIPAL 

 

DR. GLAUCIANO SIQUEIRA DE ARAÚJO 

PROCURADORA MUNICIPAL 

 OAB/MG 143.912 

 

TESTEMUNHAS 

 

      GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                           TAYNAH RODRIGUES FERREIRA                                                                        

             CPF Nº 093.271.156-19                                                                        CPF Nº 119.028.036-12  
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PARECER JURÍDICO 
 
 

Motivo: Aditamento de Percentual Legal.  

Processo Administrativo Licitatório nº 048/2019 

Pregão Presencial nº 013/2019 

Contrato Administrativo nº 085/2019 

 

Contratadas: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI, empresa privada, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 32.089.816/0001-20. 

 
Objeto: PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2019. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

CONSUMO, OU SEJA, MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 

PRINCIPALMENTE DO ANEXO I (PLANILHA DE ITENS E ESPECIFICAÇÕES), COM ENTREGA DOS 

PRODUTOS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-

MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO. 

Conforme Ofício nº 078/2020, requerendo o aditamento de percentual legal 

no importe de 25%, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a concessão 

de aditamento do percentual legal, para o fornecimento de papel sulfite branco A-4, em vista 

que o planejado não foram suficientes, devido ao aumento da demanda em vista da 

pandemia do Covid-19, devidamente anuídos através da secretária da respectiva pasta e 

devidamente encaminhado ao setor de Compras e Licitações e com a Autorização do Prefeito 

Municipal, estando ambas as partes de acordo com tal aditamento de percentual, restando 

que se fosse proceder a novo processo licitatório acabaria onerando os cofres públicos, desta 
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dita o presente aditamento de percentual legal no momento e o mais viável a se proceder 

tendo em vista o interesse público, e precedendo ao princípio da administração, é de parecer 

favorável pelo aditamento, conforme considerações abaixo: 

 

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento de percentual legal na 

Execução do Contrato Administrativo nº 085/2019. 

 

O pedido foi instruído com a solicitação de aditamento da Secretaria 

Municipal, pela gestora e anuído pela contratada, fundamentando para o acréscimo do 

percentual legal. 

 

 

Considerando o acréscimo ao limite de 25% em contratos administrativos 

decorrentes de processo licitatório, analisemos: 

 

Havendo justificativa expressa e fundamentada, anuência prévia da 

contratada e explicitação do respectivo percentual de alteração, mostra-se juridicamente 

viável o acréscimo contratual ao limite legal de 25% em caso de contratação fundada em 

processo licitatório. 

 

O presente instrumento de aditivo trata da possibilidade de se aditar 

contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório fundamentado na Lei Federal 

nº 8.666/93, visando acréscimo de quantitativo ao limite de 25% estabelecido pelo § 1º do 

art. 65 do mesmo diploma legal. 

 

Em matéria de alterações contratuais, o entendimento doutrinário é no 

sentido de que os contratos administrativos podem ser alterados unilateral ou bilateralmente. 

A alteração unilateral ocorrerá – por força da prerrogativa da Administração, que atua com 
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supremacia, excepcionando a norma fundamental da imutabilidade dos contratos – quando 

for necessária a modificação do valor pactuado em razão do acréscimo ou diminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela lei, em sintonia com a ordem do inciso 

I do art. 58 da Lei nº 8.666/93. 

 

Nessa hipótese, os contratados ficam obrigados a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, esses acréscimos ou supressões. Tais limites estão especificados no § 

1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que estipula que, em se tratando de obras, serviços ou 

compras, o acréscimo ou a diminuição poderá atingir até 25% do valor inicial atualizado do 

contrato. Confira-se a dicção do mencionado dispositivo legal e que a possibilidade da 

solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 65, § 1º, da Lei 8666/93 que 

assim determina:  

 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 
 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
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; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
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 conseqüências 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 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 
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contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. (grifos nossos). 
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita 
à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:  
(...) § 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 
as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde 
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
 II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato;  
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. 

 
 

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe ao aditamento do percentual legal, e a possibilidade jurídica resta 

amparada no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuízo à 

Administração Pública será executado regularmente, conforme atestado pela respectiva 

Secretaria. Em sendo assim, observado o Prazo de Vigência e Execução do Contrato 

Administrativo, e com o percentual dentro do limite estabelecido no diploma legal, bem como 

os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela 

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal 

nº 8.666/93.  

 
É nosso parecer salvo melhor entendimento. 
 

 
 

Coqueiral, 10 de junho de 2020 

 

 

GLAUCIANO SIQUEIRA DE ARAÚJO  

PROCURADOR MUNICIPAL  

OAB/MG 143.912 


