
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER IURÍDrCO Ne 422/2OL9

DE LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA/LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NS 0671201"9-PMSIP.

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato

Administrativo. Acréscimo de quantitativo.

Planejamento da Administração Pública.

1. RETATÓRIO

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

possibilidade de se confeccionar um 2a Termo Aditivo de acréscimo de quantitativo

referente ao Processo Administrativo Ne 03L2/2019, Contrato ne 67 /20\9-PMSIP,

celebrado com a empresa J P DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELI-EPP, cujo o objeto é a

aquisição emergencial de recarga de gás e água mineral, para atender as

necessidades desta PMSIP e demais secretarias e fundos,

O referido contrato possui vigência até 23.t2.2019, estando dentro do prazo

de 180 [cento e oitenta) dias consecutivos da contratação emergencial.

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

quantitativo referente ao inicialmente planejado pela Administração,haja vista que

o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ne 026/201-9-PMSIP, realizado no dia 03.L?.2019, foi

finalizado com status de FRACASSADO, conforme acostados nos autos a Ata de

Realização do Pregão Eletrônico, bem como, publicação no Diário Oficial da União

referente ao fracasso do certame.

z.DAANÁIISE 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, clue estão reservados 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
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responsabilidade relativa à obtenção de valores, justificativa para contratação,

quantidade contratada etc. limitando-se exclusivamente aos ditames legais.

z.I.DO ACRÉSCIMO DE 25 O/O

Verifica-se que o contrato administrativo Ne 67 /Z}L9-PMSIP, firmado entre

as partes em consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade solicitada,

vejamos:

CoNTRATO Ne. 67120t9.
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

SANTA IZABEL DO PARÁ - PA E A EMPRESA ] P

DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELI - EPP.

t..l
crÁusulA PRIMEIRA - DO OBIETO

t...I
7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais os acréscimos ou supressões que se

fizerem, até 25% do valor inicial atualizado do contrato,

7.4. Nenhum acréscimo poderá exceder o§ limites
estabelecidos no item anterior, salvo as supressões que
poderão exceder os limites legais, quando acordada entre
as partes. (GRIFEI).

Da mesma forma, a Lei NqB.6 66/93, possibilita a referida solicitação, observados

os preceitos legais. In verbis:

ArL 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 modificação do valor contratual

em decorrência de acréscilllo ou diminuição quantitativa

de seu obieto, nos limites permitidos por esta

Lei;(GRIFEIIJ.
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Entretanto, deve-se salientar que o § 1' menciona uma limitação a esta

possibilidade, vejamos :

§ 1s O contratado fica obrigado a aceitar, Ilas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% fvinte e

cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato [...).

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

não superior a25o/o do valor original pactuado, dentro do limite previsto no § 1" II

do Art.65 da Lei 8.666 de 1993.

2.2 _ DO AFASTAMENTO DA "EMERçÊIVCM FABRICADA"

Compulsando os autos, constatamos através da Ata de Realização do Pregão

Eletrônico SRP Ns 026/20L9, realizada em03.12.2019, cujo o objeto é a contratação

de empresa especializadapara o fbrnecimento de água mineral é gás liquefeito de

petróleo -GPL para atender as necessidades da Prefeitura de Santa Izabel do Pará e

demais secretarias, bem como, da publicação do resultado no DOU, que não houve

inércia e/ou incúria Administrativa, afastando a situação denonlinada de

"EMERGÊNCIA FAB RICADA".

Acerca do tema, ensina Marçal Justen Filhol:

"A questão apresenta relevância especialmente no tocante à

comumente denominada 'emergência fabricada', em que a

Administração deixa de tomar tempestivamente as

providências necessárias à realízaçáo da licitação previsível'
Assim, atinge-se o termo final de um contrato sem que a

licitação necessária à nova contratação tivesse sido realizada.

[...) "

Emergência fabricada é, pcrtanto, a situação de emergência que decorre da

ação dolosa ou culposa do administrador, seja ela consequência da falta de

planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicos. Isto

I JU§TEN FlLHCI, Marçal. Conrentários à Lei de LicitaçÕes e Contratos Administralivos. 15" ed

Sáo Paulo: Dialetica, 2Ü12, P. 341.
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é, a emergência aqui é "fabricada" pelo próprio agente público responsável, porém

totalmente afastada no caso concreto.

Feitas as considerações de estilo, passo à conclusão.

3. CONCTUSÃO

Sendo assim, esta Assessoria Jurídica opina pela possibilidade do acréscimo

não superior a25o/o ao valor pactuado originariamente, afastando-se a situação de

"enrergência fabricada", com o intento de atender aos interesses da Administração

Pública, sendo necessária a publicação clo termo aditivo em obediência ao princípio

da publicidade.

É este o parecer. S.M.].

Santa lzabel do Pará, 11 de bro de 20L9.

MAR] ROCHA PIRES
;on JunÍuco - PMSIP

OAB/PA 23.535


