
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

PARECER pnÍuco Ne ro4 lzozo
DE LAVRA: ASSESSORIa ;unÍntCa
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 109/2019

pnnçÃo nnrRôlurco N: oo9/zo!9 - pMsrp

EMENTA: Direito Administrativo.
Contrato Administrativo ns 070/201,9.
Acréscimo não superior a25o/o.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação para análise e manifestação sobre a possibilidade de

celebração do 2e termo aditivo ao contrato administrativo ne 70120L9, com
vigência de 25.06.2019 até 25.06.2020, celebrado com a empresa CASA FOR.TE

ATACADISTA EIRELI - ME, oriundo do Pregão Eletrônico Nq009/201,9 - PMSIP, cujo
o objeto é a aquisição de gêr-reros alimentícios para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Santa Izabel do Pará.

Em despacho a SEMAD encaminhou para esta Assessoria ]urídica, anexo
dotação orçamentária e planilha, quanto a possibilidade de ser feito acréscimo no
quantitativo em 24,3370 ao contrato originário.

Desta forma, sob a égide da legislação aplicável, passamos à anáiise,
devidamente fundamentada, do caso em tela.

2. ANÁLISE JURÍDICA

De inÍcio, convém destacar que compete a esta AIUR, prestar consultoria
sob o prisma estritamente da legislação vigente e pertinente, não lhe cabendo
adentrar em aspectos relativos à conveniência e a oportunidade da prática dos atos
administrativos, que estão reservados à esfera discricionária da SEMAD, tampouco
examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa,
orçamentária efou financeira. Portanto, isenta-se de toda e qualquer
responsabilidade relativa à obtenção de valores, índices de acréscimos, justificativa
para reajuste, limitando-se exclusivamente aos ditames legais.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em
consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade soiicitada, vejamos:

Art. 65. 0s contratos legidos por esta Lei poderão ser alterados, com as

devidas justificativas, t'ros seguintes casos: II - por acordo das partes: b)
quando necessária a modificação do valor colrtratual em decorrência
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu obieto, nos limites
permitidos por esta Lei; INEGRITEI].

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

possibilidade, vejamos:
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atualizado do conuato (...).[NEcRITEI].

No caso em tela, constata-se que é respeitado o limite cle acréscimo de até 
^i;1c1- Y

25% [vinte e cinco por centoJ por item contratado que, por suavez, se equipara ao

limite legal permitido de aumento em relação ao valor total do contrato.

A jurisprudência, observando o preceito legal acima citado é no sentido de
permissão do vislumbrado acréscimo, veja:

"É admissível a celebração de âditivo contratual que respeite o limite
previsto no § l-q do art. 65 da Lei n.s 8.66611993 e não implique
alteração da vantagem obtida na contratação original (inciso XXI do
art.37 da Constituição Federal)." Acórdão n.s 625/20O7, Plenário,
Rel. Beniamin Zymler" [NEGRITEI].

Feitas as considerações iniciais e análise de estilo, passo à conclusão.

3, CONCLUSÃO

Ante o exposto, amparado pela consoante fundamentação exposta acima,
esta Assessoria Jurídica opina pela possibilidade do acréscirno não superior a 25o/o

ao valor pactuado primitivamente, corn o intento de atender aos interesses da

Administração Pública.

Quanto ao procedimento, insta destacar, que é necessário a publicação do
extrato do contrato e de seus termos de aditamentos, sendo condição indispensável
para slia eficácia, e deverá ser providenciada pela Administração.

É este o parecer. S,M.].

Santa lzabel do Pará, 11 de março de 2020.
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