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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NoÉ DE CARVALHO

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER IURÍDrCO Ne L24/2O21
DE IAVM: ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N92O7 / 2O2O
PREGÃO ELETRÔNICO NA 081/2OZO

Assunto: Direito Administrativo. Contrato

Administrativo. Acréscimo de Quantitativo.

1. RETATÓRIO

Trata-se de pedido para análise e manifestação da possibilidade de se

confeccionar Termo Aditivo de Acréscimo de Quantitativo referente ao Contrato ns

L64/2020, CUJO ObJCtO é A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETD BETT]MIN1S| USINAD| A

QUENTE (CBUÜ COM CAP 50/70 E EMULSÃO ASFÁLTICA CATIDNICA RR.zC PAM

NIANUTENçÃO DE VIAS PUBLICAS No MUNICÍPrc DE SANTA IZABEL Do PARÁ,,

CCICbTAdO COIn A CMPTCSA A.G.P, LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS E

CONSTRUçÃO EIRELI, inscrita no CNpf : 22.2T 8.L36/ OOOL-O}.

O referido contrato possui vigência até 09/Lt/202L, portanto encontra-se

vigente.

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

percentual de 25o/o do inicialmente CONTMTADO pela Administração.

É o relatório.

z.DAANÁLISE JURÍDICA.

De início, convém destacar que compete a esta AJUR, 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, examinar questões de natureza eminentemente técnica,

administrativa, orçamentária ou financeira.

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

de valores, justificativa, quantidades, escolha do fornecedor, limitando-se

exclusivamente aos ditames legais.

z.L.DO ACRÉSCIMO DE 25 O/O EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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Entretanto, deve-se salientar que o § 1" menciona uma limiação a esta possibilidade,

vejamos:

§ 1s o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras,
inicial atualizado do contrato (...). (GRIFEI).

Desde modo, verifica-se que o presente aditivo compreende acréscimo não superior
a25o/o do valor original pactuado, estando, portanto, dentro dos permissivos legais.

No que se refere à certificação de disponibilidade orçamentária face a eventuais
despesas decorrentes da execução do presente aditivo, constatamos a reserva de dotação
orçamentária, bem como, a determinação para celebração do termo.

Feitas as considerações de estilo, passo à conclusão.

3. CONCLUSÃO

Ato contínuo, após a anárise formal do processo em epígrafe, oplNo pero
processamento do presente, nos termos do Art.65, I, "b", s1 da Lei 8.666/93,sendo acréscimo
não superior a25o/o ao valor pactuado originariamente, sendo necessário a publicação do
termo aditivo em obediência ao princípio da publicÍdade e validade dos atos.

É este o parecer. S.M.J.

Senta Izabel do Pará,25 de março d,e2O2t.
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