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PAREcER JunÍntco Ne 110/2020
DE rAVRA: A§SESSORIA lUnÍOlCe/ltctteçÕrs E CoNTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9246 I aOL9.PMSIP.

EMENTA: Direito Administrativo. Termo Aditivo.

Acréscilno de quantitativo em até25o/o.

1, RETATÓRIO

Trata-se de pedido para análise e manifestação encaminhada para esta Assessoria

furídica, da possibilidade legal em aditar em aproximadamente 25o/o do quantitativo aos

contratos administrativos, conforme quadro a alraixo, oriundos do Processo Administrativo
Ne246 /2019, Pregão Eletrônico SRP ns 0\5 /2019, cujo o objeto é a aquisição de material
de construção, hidráulico. ferramentas e equipamentos. para atender as demanda*s

da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. através de suas secretarias

iurisdicionadas e fundos municipais.

Consta nos autos, a reserva de dotação orçamentária e financeira referente a cada

contrato, bem como o DESPACHO/SEMAD com a devida justificativa e encaminhamento

para Af UR quanto aos aditivos.

É o breve relatório.

?,.DAANÁLISE JURíDICA

De início, convém destacar que compete a esta AJUR, prestar consultoria sob o

prisma estritamente da legislação vigente e pertinente, ttão lhe cabendo adentrar em

àspectos relatÍvos à conveniência e a oportunidade da prática dos atos administrativos, que

*rião ."ru.vados à esfera discricionária do ordenador de despesas, tampouco, examinar

questões de natureza eminentemente técnica, administrativa, orçamentária e/ou

financeira.

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

valores, justificativa, quantidades, Iimitando-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 solicitada, vejamos:

llVrr)J -{ I
Í\\\

CONTRATO NS EMPRESA PERCENTUAL

87 /2079-PMS[P MSW COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA 24,400/o

BB/2019-PMSIP MSW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 24.30o/o

B9l2019-PMSIP MSW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 24,000/o

90/2019-PMSIP MSW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 24,290/o

92/2079-PMSIP RGV SIMõES CôúÉNCIO E SERVIÇOS EIRELI*ME 24,634/o

93l2019-PMSIP RGV SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.ME 24,500/o

95/2019-PMSIP RGV SIMÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 24,630/o

96/2019-PMSIP RGV SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 23.300/o



PREFEITURA MUNICXPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNXCIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

t, .l

II - por acordo das partes:

b) quando necessária a modificaçâo do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu

obieto, nos limites permitidos por esta Lei; [grifo nosso].

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

possibilidade, vejamos:

§ 1e O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25o/o (vinte e cindo por centoJ do valor
inicial atualizado do contrato [...).

No caso em tela, verifica-se que os presentes aditivos compreendem acréscimos

não superiores a 250Á do valor originário, dentro do limite previsto no § 1o II do Art'65 da

Lei 8.666 de 1993.

Destaca-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que os contratos

possuem vigência até LS /08 /2A20.

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

3. CONCTUSÃO

Desde modo, esta Assessoria Jurídica opina pela possibilidade dos acréscimos não

superiores aZío/oaos quantitativos pactuados inicialmente, com fundatnentos no Art' 65, I

"b'; 510, com intento de atender aos interesses da Administração PúLrlica, sendo

imprescindível a publicação na imprensa oficial como condição para a eficácia dos atos

administrativos, em otrediência a Lei de Licitações e Princípio da Publicidade.

É este o parecer. S.M.).

Santa Izabel do Pará,16 de março rJe2020'

AROCHA PTRES

JURÍDICO - PMSIP

OAB/PA 23.535
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