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Feliz o Homem Humilde de Coração. 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Supressão do Valor Contratual 

Contrato Nº 20200009 referente ao Pregão Presencial Nº 9/2020-210201. 

Contratada: JHB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL E 
LUBRIFICANTE) e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI. 
Base Legal: Artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

 

À Assessoria Jurídica, 

 

O Contrato nº 20200009 firmado entre a Câmara Municipal de Juruti e a empresa JHB 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 

sob o Nº 27.974.921/0001-01, cujo objetivo é a AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE) e GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE JURUTI, o ajuste de valor do contrato nos limites permitidos por lei, em 

função do reequilíbrio de preço do valor contratado do item da Gasolina Comum, como 

medidas emergenciais de contenção da pandemia do Coronavirus COVID-19. 

No que concerne à redução do preço unitário, o aditamento está amparado pelo § 1º 

do Artigo 65 da Lei 8.666/93 que permite a supressão em até 25%. Portanto encontra-se em 

condições de ser aditivado em razão da significativa redução de preço verificada no produto, 

tornando viável a alteração contratual. 

O artigo 65, inciso I, alíneas “a” e ''b" da Lei nº 8.666/1993 permite à Administração 

Pública alterar unilateralmente os seus contratos quando necessária a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que 

observados os limites estabelecidos pela referida lei e devidamente justificado pela autoridade 

competente. 

Por sua vez, o §lº do artigo 65 do aludido diploma legal estabelece ao contratado a 

obrigatoriedade de aceitar, nas condições inicialmente pactuadas, os acréscimos e supressões 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) em relação às compras, como ocorre no caso 

analisado. A título de elucidação, transcreve-se os dispositivos legais pertinentes, ipsis litteris: 
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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:  
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; 
 § 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 contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

Assim, entende-se possível a formalização da supressão de valor, eis que será realizado 

nos moldes previstos no art. 65, I, b, e §1º, da Lei nº 8.666/1993. Alerta-se ainda que, como 

princípio geral, "( ••• ) não se admite que a modificação do contrato, ainda que por 

mútuo acordo das partes, importe alteração radical ou acarrete frustração aos 

princípios da obrigatoriedade da licitação e isonomia" (Marçal Justen Filho, in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª edição, Dialética, pág. 771). 

Além da previsão de supressão na CLÁUSULA X - DOS ACRÉSCIMOS E 

SUPRESSÕES do Contrato nº 20200009, o aditamento tem amparo no artigo 65, inciso I, 

alínea b, que autoriza alteração do contrato unilateralmente pela Administração, quando 

necessária a modificação do valor contratual em decorrência de diminuição 

quantitativa de seu objeto, observado o limite máximo de 25% estabelecido no §1º do 

mesmo artigo 65 da Lei 8.666/93.   

Solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do 

justificado e requerido. Outrossim, solicitamos que após a emissão do parecer jurídico 

encaminhe a Controladoria Geral para que esta formule o parecer técnico do presente. 

Atenciosamente, 

Juruti, 04 de maio de 2020. 
 
 
 

_______________________________ 
José Alves Pereira Filho 

Presidente da CPL 
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