
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DOPARÁ
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVAL.O

PARECER IURíDrCO Ns 339/2019
DE LAVM: ASSESSORIA IURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 246 / 2018
CHAMADA PÚBLICA N9 OO2/2018. PMSIP

EMENTA: Direito Àdministrativo. Termo
Aditivo de Acréscimo de até 25o/o.

Aquisição de gê-ros alimentícios da
agricultura familir.

1, RELATÓRIO

Trata-se de solicitação para celebração do Ls terrn: aditivo aos contratos

administrativos nes. L45, 148, L54, L56, L57,759,L60,-_5L,L62,L64,!65,|GT e

t70/20L8, celebrado com grupo informal prestadores de xoteínas, cujo o objeto

é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fa-niliar, com intento de

acréscimo no percentual de até 25o/o do quantitativo celebrado originalmente,

prorrogando-se o pyazo de vigência por mais 12 meses.

Considerando que os contratos possuem vigência até 25/09/20L9, a

SEMAD despachou a esta Assessoria |urídica, para nlnifestação quanto a

possibilidade do aditivo de acréscimo e prorrogação de vigencia dos contratos em

questão por mais l-2 meses.

Eis o relatório.

z. ANÁrrsE ruRÍDrcA

Verifica-se que o contrato administrativo firmaco entre as partes em

consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade solicitada, vejamos:

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

devidas justificativas, nos seguintes casos: II por acordo das partes: b)
quando necessária a modificação do valor =ntratual em decorrência
de acréscimo ou diminuição quanütativa le seu obieto, nos limites
permitidos por esta Lei; [grifo nosso].

Entretanto, deve-se salientar que o § 1o mencionf uma limitação a esta

possibilidade, vej amos:

§ 1e O contratado fica obrigado a aceite-, nas mesmas condições
contratuais, os acréscirncs ou supressões rue se fizerem nas obras,
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serviços ou compras, atéZso/o (vinte e cindo;lor cento) do valor inicial
atualizado do contrato (...).

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo compreende

ACRÉscIMo NÂo SUPERIoR AZSo/oDo vALoR oRIGINALpACTUADo, dentro do

limite previsto no § 1-" II do Art.65 da Lei 9.666 de 1993.

Constata-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que o

aludido contrato encontra-se em vigor até o dia 2S/Og /ZOLI.

Feitas as considerações iniciais e análise de estilo, p-so à conclusão.

3. CONCLUSÃO

Sendo assim, esta Assessoria furídica opina pela legalidade do acréscimo

não superior a25o/o ao valor pactuado primitivamente, com c intento de atender aos

interesses da Administração Pública.

No que tange ao procedimento, não visualizamos no processo as publicações

dos extratos dos contratos em questão, na qual recomendan:os fazê-lo.

É este o parecer. S.M.l.

Santa Izabel do Pará, 23 de Setembrc de20L9.

MA
ASS]

A PIRES
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