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PARECER JURÍDICO

ORGÂO SOLICITANTE: Prefeitura de SãoJoão dos Patos-Secretaria Municipal de Saúde

INTERESSADO: ADAÜ RUFINO DA SILVA EIRELl (CNPJ nS 11,319.175/0001-82)

PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico n^ 21/2021
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OBJETO: Fornecimento-de-passagensr-terrestres-para-atenderrashc

I ^;.;ÍrY •: -W:.- : • f ' ' ' ' ' ' "
Municipal de Saúde:do Município de São João dos Patos. í:: ,
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emandas da Secretaria

ASSUNTO: ANÁLISE
'.I ^

0911002/202Íj GONF

DA possibilidade: DE ADITIVO DE 24.93% NO CONTRATO Ne

DR|EESPECIFigtÇÕES;àNTID PRÕçlkMENTOt
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1. RELATÓRIO
u . •w>;- !n,f. .

1 :,',A i Íi-^Vr

Trata-se de^soIlcitaÇao^encaminhadaJjelálRrefelturà^Municipal de São João
-! • •':í s- ? «ti ' V-' flif/ '• h-í;';-' ' • i-i

dos Patos através da.Secr:etaria'Mun)cipal de-Saúde com-o pedido justificado para o acréscimo

em 24,93% (vinte eTquatiò vírgula, nòvénta^íelrês^^ objeto éÜ fornecimento
I ^ Á ^i }jji"}

de passagensftéfréstres paYavaténder as demandas^tlá^^^SecretarlaiíjMunicIpal de Saúde do
y. 'Om/z/íIím ;i-i ,Município de Sao Joap dòs:^atps^\na^qual requer anaiise.juridiça quanto da possibilidade de

realização do le Termo Adlti^ii^o^para^fò contrato^admlrilstrativò D911002/2021 oriundo da
1•• ! :I;; o/. ff, i • ?•1

Pregão Eletrônico ne 21/2021 firm^dò^èom-a.èmprésIãlA^ DA SILVÀ EIRELl, inscrita

001-82.no CNPJ ne Ili319,175/C

Fqfam :arreados aos autos pèdldò de providêncial^uanto a.necessidade do

presente aditivo, justificativa edemais docürhentds necessários' aÍp&
I I

Éo que Importa relatar.

O

2. CONSIDERA ÇÕESr

,

JECESSÀRIAS
i

r

c tJPJ: 06.089.668/0001-33 -T
3-mail: prefeituradesaojoaodi

íle/fax: 3551-2328/2219 M
)spatos@yahoo.com.br
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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
j
I

examinar questões c

doj administrador público legalmente competente, muito menos

e natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

ressalvadas as hipóteses teratológicas.

/'bs •limi és supfaménciónádòs em relação á. atividade: desta assessoria

jurídica se fundamehta|hi e^ razão do princípio .ida deferêhéia :técnico-administrativa.
Outrossim, as >'maniféstações desta Procuradoria Geral são de natureza opinativa e, desta

':í' . !1
forma, não vinculahtesi; para o gestor 'públicp>póçlendo este adotar orientação diversa

daquela emanada dop^r'ècer:jurídÍco'. [fi'-
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I. il i\ e <\ v (

3. DA FUNDAMÉNTÁÇÃgÍJ' p._
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iW
d Deve-sé-^alièntàriique a- presente/manifestação toma por base,
H .\ '•11'^ lUV^r-^ ; • T . ;'r/5 -í ^

exclusivamente, di5;elemelitôs '̂què;rc^stàm>,até áíp?èsènte'{à"ata;lnos autos do processo
{í - i |l ' . ^-J /•' ' I í

administrativoiem epígrafe. Destartei óabéhdota-esta.Douta^rocuradoria, pres'"
i- V ^ '--V 1 i *1 ^ ^ ~ c l > j' s Ml -Pu r r: '

sob o prisma estritament'e;jurídico>não:llie.cpmpetindGia^entfáy àconveniênc
I 1 • 1 i' 6'
' Adiànte.b'pedÍdo foi instruído com a solicitação ejustificativas daSecretária

ar consultoria

a.

de Saúde, fun^ãmehfendo bpedido para aAditivo;dé àumentp dejcjUantitativò que gerou um
acréscimo de 24,93^ (^jnte equatro vírgula noVenta etrês por cento),^ara oobjeto do
contrato.

Assim, conforme observa-se, haverá um acréscimo no valor de R$ 5.982,00

(cinco mil novecentos e oitenta e dois reais), ou seja, um aumento de 24,93% (vinte e quatro

virgula noventa etrêi por cento) do valor total do contrato.
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inicialmente, c

fundamentado
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No caso tela, quanto ao aumento de quantitativo, vale destacar.

ue o aditamento do contrato administrativo deve estar devidamente

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

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

AftresrOs contrátoTTegldòsl por'esta Lèi poderão ser

alterados, com as devjdasí justificativas; nos seguintes

casos: " ' - _ " |;i
/v- , "f. ^

^,llr por aeordOídas partes: (íjO
PX-, . V,

^§12. O.contratado^fica obrigado;a aceitar, nas mesmas

\ ot) M .
condições Contratuais; .os.acréscimos ou Isupressoes que
.•.Ã i\\/ 'J <1

sèi;fi2erem!nás;obras, serviçbs ou compras,'até 25% (vinte- - ruv,' i : • í l
f- . i?.v .n.H , .. i .

e.cinco por cento) dO/vaior.;inicial atualizado do contrato,
l . 1 l)' •• 1 • 'j - J-- - ^ 'j

e,--.no--casb~pártlcular'^de reforma de:edifício ou de

^equipamento, atejOjjmitWde^O%,i(cinque^^ por cento)
'/IA fjfn>•Ja f..- •41} /• j 1

crescimosf / J/
A.. A'

j f ?, • j

,)para os seus acréscimos^
.1* VV-.' • ^

• ' r •- /
S. ç-, '»/'* - f'

•s tr . . ^ * ri (oi''---'''" I' ' i , ij] Em ^sé, ps requisitòs:legais^estãP:atend^ na instrução dò.procedimento.

haja vista qué/a necessidade da modifícação^çontratuai no que tange ao valor Inicialmente
' --M ' ' ' ' '' ' ^

íritroldó limipactuado, sefàijdéntroTdó limiterdè ;25%^^^ bem cómo aSecretária
'f.j ' - ^ . . . ; .. •• •• '• I"' i"]" •: • ^

justifica a necessidadé ipèra. o ;áGr^^ do objeto em,4ela, tótando^^ o

aditamento do contrato inicialmente pactuado.

presente caso

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

), na m|edida em que se manterá oj preço inicialmente contratado, omesmo
fornecedor quevem atendendo regularmente este objetoassim continuará, e se economizará

tempo com Jnão realização de todo um certame para atender aeste final do exercício
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financeiro, estando com respaldo legal para assim se proceder, aiém doque, revela-se urgente

o aditamento para se garantir a continuidade do fornecimento de medicamentos
! I

do Município.judiclallzados em face

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

e valor do contrato, observa-se que este atendeu às exigências legais, apresentando a minuta

de aditivo em regularldade,^por^contemplar'Seus elementos essenciais.,^-

/ i ^ . • I fi . , S{
Asslm>;í|iãO subsistem impedimentos à realização ido aditivo em análise,

sendo plenamente possível'a àua" formalização nòs termos dosifundarríêntos jurídicos

apresentados;]•
' I • -

. V' 5 , í\ \ \ f4. DA CONCLUSÃO

.1 ()" '"'"iDiante [dòi expostórestaCRfocuradorla/Jurídica' Münicipa
- _! :•

resgüardã~dó^:õ ~pdclen jdlscriclonáijioi do jgestor público quanto
li _• 1' __ J. rí'i ,• •• • 1'

íir-

questões técnicas e

oportunidade!:
I

pressupostos l

e conveniêncíaríJa rprática~"dõr'ato administrativo, observa

de regularjdade, jurídica dos autos;|/essajyadoL o ijuízo fc
1 --á\ . >" -• ià jJ Í5' ^"

abstraídas as

à

presentes os

e mérito da

Administraçãoie os aspectos técnicos, econômicos e,fÍifanceiros, que escapam à análise dessa

'I -1 IL'-'^^ H
assessorla jurídica, podendo ser-realIzadboCíLermoyAditivo-aoXôntrato ns 0911002/2021 em

h -1 J': ' M
relação as especificações^e quantÍtativos.juntb_a^empresa ADAO; RUFINO DA SILVA EIRELI,

É o

Inscrita no CNpj n2 1Í.31pl75/0001-82. respeitado olimite d&24í93% (vinte!ejquatro vírgula
noventa etrêsjpor cento|;dò valor contratual^ nqs termos do árti 65i §1^, da Lei n® 8.666/93.

I Çqrl^orlnè-é sâbido> 0]parecer jurídico que se dá nb|!contratações elicitações
é meramente òpinativo,hão estando à administração obrigada a atendê-lo.

carecer, salvo melhor juízo.

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

São João dos Patos - MA, terça-feira, 14 de dezembro de 2021.
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Maykon Sílv^e Sousa

Procurador Geral
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