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PREFEITURA MI]NICIPAL Df,, SANTA IZABEL Do PARÁ

PA;Ãóio MTINTcIPAL cAP' NoE DE cARvALHo
ASSESSORIA JUÚDICA

PARECER ruRÍDICO Ns 206 l2OzO
DE LAVM: ASSESSORIA PRÍDICA
PROCESSO ADMINISTMTM Ne67 O l2O2O
DTSPENSA DE LICITAÇÃO tts 670/2020

Assunto: 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 de Acréscimo de Quantitativo referente ao'

Contrato ne 0L4/2020-pMSIp, oriundo da Dispensa de Licitação ne670/2020, cujo o

objeto é aquisição de medicamentos e material técnicos e de consumo, para atender

a rede básica de saúde, em caráter emergencial, celebrado com a empresa D L

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE

CNPI : 03.6 02.7 27 / O0oL-37

MEDICAMENTOS LTDA,

O referido contrato possui vigência até 30/07 /2020, portanto encontra-se

vigente.

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

percentua I de L9,9Zo/odo inicialmente planejado pela Administração'

É o relatório'

A 2. DAANÁLISE JURÍDICA.

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

oprismaestritamentedalegislaçãovigenteepertinente,nãolhecabendoadentrar

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'

2.1-DO ACRÉSCIMO DE 25 o/oEM CONTRATOS ADMINISTRATMS
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dispensa de licitação (art. 24,lV - emelgencial). Nesse-caso, embora se admita o

aumento de 25o/o deve-se respeitar o limite da duração do contrato, fixado no artigo

24,lV, de 180 dias, que no caso concreto possui vigência de 120 dias'| com seu

termo final em 30/0712020.

3. DA CONCLUSÃO

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

processamento do presente, nos termos do Art.65, II, b, § 1o 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

e validade dos atos.

É este o parecer. S.M.l.

Santa Izabel do Pará, 29 de junho de2020'
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