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PARECER JURÍDICO

ORGÃO SOLICITANTE; Prefeitura de São João dos Patos - Secretaria Municipal de Saúde

IIMTERESSADO: ANILTON B. TORRES (CNPJ n? 07.687.473/0001-58)

gão Eletrônico ns 09/202:

OBJETO: Fornecimento de medicamentos judiciaiizados para-atender-as-necessidades da

Secretaria VIunjdíbia|;de Saúde do Município de São João dos Patos.

ASSUNTO: AlffiSE: DA POSSIBiLiDADE DE ADiTiVO DE 22,95% NO CONTRATO NS

05111101/2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCEDIMENTO.

1. RELATÓRIO

Tra a-se de'solicitação encaminhada pela Prefeitura Municipal de São João

dos Patos atr |̂è||(ã}í ecretaria Municipal de-Saúde com opedidoijustificado para oacréscimo
em 22,95%! (v|pfe|e;doi^^^^ noventa ecinco por cento), cujo oobjeto éFornecimento de
medicamento|ij0àicilili2ados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

j I r •• VI . .... » .1 í. I' v- .
do MunicípioiélSãoIJoãò dos Patos, na qual requer.análisejuridica quanto da possibilidade

de realização do 1^ Termo Aditivo para o contrMo administrativo 05111101/2021 oriundo da
I ^ . ^ i

Pregão Eletrônicoi n2i09/2021.firmado com.a empresa ANILTON B TQRRES, inscrita no CNPJ
I

n9 07.687.473/0001-58. - í|A ' . ;• ^í

' ' Foram carreados aos autos pedidode providência quanto a-necessidade do

presente aditiypFjust ficativa e demais documentos necessários a análise da pretensão.

Éo que importa relatar.

2. CONSID iRAÇÕES NECESSÁRIAS

1
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Preliminarmente, importa asseverar que compete a esta assessoria prestar

consultoria sob prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos

à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que são reservados à

esfera discricionária do administrador público legalmente competente, muito menos

examinar jquestões jde natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira,
ressalvadas as hipóteses teratoiógicas. ^ ,

'̂l^s limites; supraiTiéni^clónadps ehi relação, aatividade d^sta assessoria
Jurídica se fundamentam eni razão do princípio da deférência técnico-administrativa.
Outrossim> as manifestações/desta Pròcuradòria Geral são de natureza opinativa e, desta

I r ' í! 1!-^ -V. ' • í
forma, não vincúlarites pài-áíío ,gestor púl)lico>pddendG leste adotan orientação diversa

!i 5

daquela emaríadá do. pareceK;jurídico.

Pois'b^;\^<\v \:;-
. í M

^ «S 'I •

"i -
3. DA FUNDAMENTAÇÃO ji |fp:*

: s-i..

v^i.V",. fL-j

• â
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V I'

\
7 r

: iDeye-sé^-salièntar j hque a "presente'/ manifestação / toma por base,

3nte, osielementos^que^onstam, ate a/presenteídata, noSf autos do processo
t ' i| ^i-7"', !

administrátivo em epígrafe. Destarte,7cabendo^a esta,DoutacProcuradoria, pres

.1 t, . -3 • í..

exclusivarhentei

sob o prisma estritaménteJurídico^^não:lheiômpjBtindó^adehtr[ar:à conveniênc
! I 'I r/7 rrr::^^

Adiante, o pedido foi instfmdó com a soliçitaçãoe justificativasda Secretária

de Saúde, funijameritando opedido para aAditivo de âuhiéritqdé^ciuantitativo que gerou um
L: 1 ip'"- • • • I-4:. r- /

:ar consultoria

a.

acréscimo dej';22j95%;(vinte e dois vírgula,noventa; e ciriçp (por;,cento),'para o objeto do
ÍHIÍT;:

contrato.

I

Assim, conforme observa-se, haverá um acréscimo no valor de R$ 13.112,71

(treze mil, cento e doze reais e setenta e um centavos), ou seja, um aumento de 22,95% (vinte

e dois virgula noventa e cinco por cento) do va or total do contrato.
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No caso tela, quanto ao aumento de quantitativo, vale destacar,

inicialmente, que ó aditamento do contrato administrativo deve estar devidamente

fundamentado e autorizado por quem de direito, e respeitar òs preceitos legais contidos na

Lei 8.666/93 que disciplina normas de licitação e contratos na Administração Pública, ex vi:

••-1

•1 i

'• • !

i; •• i

^ 1 i
Em

justifica a nécessidà

Ct"'

Si ^

í I r

Vv-

Att.'^65;TQríontratos Tegidò^s^^ esta T^i poderão ser
• -• li !: I

alterados,^ com as devidas justificativas, nos seguintes

casos: (...)'

ll,--pôr4'c'orda.das,parte;s|(.'..)
4 i

"§l5. Oxontratadoífícà^obrigádo'3 aceitar;, nas mesmas
Í-" •V'-" '"i -V) 1' • í

cOndições;contratuais;,òs acréscimos ou supressões que

sefízeremjnasybras, semçosípu cor^^ 25% (vinte
i; fM...e.cinco-pof cento) ao.váiordnicial;atualizado do contrato,

-e,r:no-casb particuíapdè Teforma ide edifício ou de

.equipamento, !ate;yiimite!de50% (cinqüenta por cento)
!>ipãfa Os seus acréscimos: ,fW} !
r x-~i . ^ .. i v r .

y - '~-e X- rl> • I • •
.x-;

i rs. \

jí

&,v\':-r 5|:ií-
":1k ' r\ (f) í'- <((iípÈ-,- c ,v ^.í.•

tese,.ós réqujsitpsilegais estão:at^ndidós;naiinstrüção do procedimento,
( • ' -•i| i

haja vista que a necessidade da modificação^contratúál no que tange ao valor inicialmente

pactuado, se faz denrô.dò limite dè Í5% prênunciado riõ àrtigo;supra,'bem como aSecretária
' ' ' '• '' ' yde para p acréscimo do objeto em tela,'í5èstb^o" imprescindível o

aditamento do contrato inicialmente pactuado.

' Além disso, o aditivo contratual revela-se aparentemente mais vantajoso ao

presente caso, na mjedida em que se manterá opreço inicialmente contratado, omesmo
fornecedor que vem atendendo regularmente este objeto assim continuará, e se economizará

tempo com a não realização de todo um certame para atender a este final do exercício
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financeiro, estando com respaldo legal para assim se proceder, além do que, revela-se urgente

o aditamento para se garantir a continuidade do fornecimento de medicamentos ^

judicializadòs em face do Município.

No que tange aos aspectos formais do procedimento para aditivo de prazo

e valor do contrato, o
I

de aditivo èm regular

' -'f

' /
sendo plenamentéi

apresentados:..

3serva-se que este atendeu às exigências legais, apresentando a minuta

dade,.por-contemplarYseus-elementos.essenclais.-A
r' , 1"

m,. não subsistem, ihfipedim^ à, realização do aditivo em análise,

lossível asua formalização nos termos idos fundamentos jurídicos

4. DA CONCLÜSAO
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I i Diante do\'exposto;"'éstaCPToGUPadoriá/Jurídica'Municipal,

dlscpicipnánio" do^ gestor t públresgua'rdã"dò~óitpodÍiquestões técnicas e

oportunidade e 'ConvènlênclapdãTiprráticai^^^d^ administrativo, observa
1 i'1 •; Y''

pressupostos j dej regü|ârldade^ jurídica" dps autos,S/essál\?adOs o juízo de méri

Administração e os aspéctostéchicòs,^écbnômicos e,fínanceiros, q'úé escapam à análise dessa
1 •• ii ' i • • ' • r •»'" • yj-'. ! ' I

abstraídas as

CO quanto à

presentes os

mérito da

assessoria jurídica, ppdendo serT.eaiizado o^rmp/Adltivo^ao Contrato n?i1803001/2021 emI'"" -1 I""-'-'" ' yij • !' j
relação as'especificações e auantítativòs^juritb^à^émpre5a?ANILT0N B. TORRES, inscrita no

'íCNPJ ns 07.687.473/p0pl-58; respeitadÒTò:^ de 22;95%^:do!valor contratual, nos termos

do art. esjs 1^, dá Lei n5 8.'666/93;' . > • y
i'ií ;•

I °parecerjurídicp quesèdánàs^c^rata^^ elicitações
é meramente opinativo, não estando à administração obrigada .a atendê-lo.

1 Éo parecer, salvo melhor juízo.

Submete-se os autos para a Comissão Permanente de Licitação.

SãoiJoão dos Patos - MA, terça-feira, 14 de dezembro de 2021.
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