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EMENTA:DireitoAdministrativo.Contrato.-"

Administrativo' Acréscimo de quantitativo'

Planeiamento da Administração Pública'

1. RELATÓRIO

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

possibilidade de se confeccionar Termo Aditivo de Acréscimo de Quantitativo

referente ao Processo Administrativo Ne 588/201-9' Contrato ne LL7 /201"9-PMSIP'

celebrado com a empresa ALVES E GAGAISHI COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA cuio

o objeto é a contratação emergencial de empresa especializada para manutenção

preventiva e corretiva de veículos de pequeno, médio e grande porte' para atender

as necessidades desta PMSIP e demais secretarias e fundos'

oreferidocontratopossuivigênciaaté27/04/2020,portantoencontra.se

vigente.

Desde modo, a sEMAD requer análise da possibilidade de acrescer o

quantitativo no percentual de Zilo/olvinte e cinco) do inicialmente planeiado pela

Administração.

É o relatório'

2.DAANÁIISE ruRÍDICA

De início, convém destacar que compete a esta AJU& 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 do ordenador de

despesas,tampouco,examinarquestõesdenaturezaeminentementetécnica,

administrativa, orçamentária ou financeira'
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Entretanto, deve-se salientar que o § 1-o menciona uma limitação a esta

possibilidade,vejamos: I \f
§ 1q o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas J , -

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se *

(...). IGRIFEI).

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

não super ior allo/odo valor original pactuado, posto que o contrato originário

possui valor de R$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil) com acréscimo no

valor de R$171.750,00 [cento e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)'

portanto dentro do limite legais.

Feitasasconsideraçõesdeestilo,passoàconclusão.

3. CONCTUSÃO

Ato continuo, após a análise formal do processo em epigrafe, oPINO pelo

processamento do presente, nos termos do § 1' II do Art'65 da Lei 8'666 de 1993'

sendo acréscimo não superior a 25o/o ao valor pactuado originariamente' sendo

necessário a publicação do termo aditivo em obediência ao princípio da publicidade'

É este o parecer. S.M.l.

Santa Izabel do Pará, 10 de março de2020'

A PIRES

R JURÍDICO - PMSIP

0AB/PA 23.535

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25olo (vinte e

cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato
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