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PARECER IURÍDICO Ne L48/2OZü
I ,,.

DE IAVR.A: ASSESSORIA IUTTÍDICA/LI{:['I'ÂÇ(ITS E COT{TT{ATOS - .. ;..,
coNTR.Al'(J NlQ 68 /'l.{',!'l.A -F'}r,4§lÍ p

HMENTA: Direito Administrativo. Contrato

Administrativo. Acréscimo de quantitativo.

1. RELATÓRIO

Trata-se de pedido para análise e manifestação por esta AJUR, da

possibilidade de se confeccionar Termo Aditivo cle Acréscimo de Quantitativo

referente ao Processo Administrativo Ne 1t112019, Contrato na 6B/20L9-PMSIP,

celebrado com a empresa A G P ASITAITO E PREMOI.DADO EIRETI-ME, cujo o

objeto é a Aquisição de Massa asfáltica tipo concreto betuminoso usinado á quente

TCBUQ) com CAP 50/70 e emulsão asfáltica catiônica RR-2C, para manutenção de

vias públicas no município de Santa Izabel clo Pará.

O referido contrato possui vigência até 25/06/2020, portanto encontra-se

vigente,

Desde modo, a SEMAD reguer análise cla possibiliclade de acrescer o

quantitativo no percentual'de 2S%(vinte e cinco) do inicialmen[e planejado pela

Administração.

É o relatório.

2.DAANÁrISE IURÍDrCA

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 converniência e a oportunidade da prática dos atos

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do ordenador de

despesas, tampouco, examinar questões cle natureza eminentemente técnica,

administrativa, orçamentária ou finanr:r:ira.

Portanto, isenta-se de toda e qualquer responsabilidade relativa à obtenção

de valores, justificativa para contratação, quantidade contratada etc. Iimitando-se

exclusivamente aos clitanres legais.
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k ,ótt ,§, *Jnít"Z.L-DO ACRÉSCIMO DE 25 0/o '''... * ,l r-: iii"*zK3 ,u 

i
Verifica-se üue {l conil'aic ar-lri",i,ri:;trati,,,r l,lrl t-rÉi/2019 PMSIP, firmado entr'e- ,/ rlt ,':,,1

)

Verifica-se que {l conil'aic ar-lri",i,ti:;trati',,r l,l!l (1íi/?,A19.PMSIP, firmado entr'ê, / tll ,i;,;
":' 

''1 "
as partes em consíJnância conr ír l,ei rie [,icit;,r5:ões prevê a possibilidade solicitacla, 'i]-.t':]' "

vejamos:

C0NTRA'IO Ns. 6{i/2CI !.9.

C0NTRATO QUE Ei\'fRil Si CELHBTU\M O MtJNTCíprO DE SANTA
IZABEL DO PARÁ - PA E A EMPRESA 1\ G P IOCAçÃO COMÉRCIO
I SERVÍÇO§ E CONSTRUçÀO Erri,Err,

t..,1

clÁusurA Pr{rMErRA - Do 0BJETO

t...1

L,3, A CONTITATADA Jicu obrigacla a aceitar, no.s mesmo.s
candições contratuais as {rcrésc.ínios ou supressões que se

fÍzerem, até 2594t tlo valçr inicial atualizado do contrato,

7.4, Nenhum acrést:imo poderá exceder os limites estabelecidos
no itern unteriar,. srrlyn os supressões que poderão exceder os
limites legais, quunrlo acordada entre as partes, (GRIFEI),

Da mesma forma, a Lei NaB.656/ç3, i-.rx;sibilita a referiila sclicitação, observados

os preceitos legais. In verbis:

Art. 65. Os coirt"ratr-rs regidos por esta Lei poderão ser

alterados, com as deviclas justificativas, nos seguintes casos:

i;...1

II - por acordo das partes:

b) quanclo necess;ír'iil a rnodificação do valor contratual

em decorrência de acróscimo ou diminuição quantitativa

de seu otrieto, nos limites permitidos por esta

tei;[GRIFEI).

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

possibilidade, vejamos:
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§ 1a o contrat?ii;, ilr---a obrigado a aceitar, nas mesmdb+' \ -'t'ú-.1,

condições contl,i,ri;,rin o:; acréscimos ou supressões que kã*t ryUH
fizeretn i'lari t'br;rs :ic:.\'i,lts or.l corrpres, ate2s%_(vhte dí:ilj-,,. r,rlli
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No caso em tela, verifica-se qrirr c ?resente aclitivo compreende acréscimh'y o *-* -",::i

não superi or aZ[o/odo valor original pactuado, post.o que o contrato 
"r,r*U.r";"1. 

, t,r.;f
possui valor de R$ 4..31-0.880,00 com acréscimo no valor de R$ 1.083.320,00,

portanto clentro do limite legais.

Feitas as considerações de estilr:, prisso à conclusão.

3. CONCLUSÃO

Ato continuo, após a arnírlis;e fbrnral rlo processo em epigrafe, OPINO pelo

processamento do presente, nos [errlos clo § ]-" II do Art.65 da Lei 8.666 de 1-993,

sendo acréscimo não superior a 25o/o l(r valor pactuado originariamente, sendo

necessário a publicação do terrno acliti'.,o ern obediência ao princípio da publicidade

e validade clos atos.

É este o parecí)r. S.N/i.j.

Santa Izabel do Pará, 2.1 de mâI'Çil rk'2{J20.
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