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PARECER JURÍDICO

ORGÃO SOUCITANTE: Prefeitura de SãoJoão dos Patos-Secretaria Municipal de Saúde

INTERESSADO: EXPRESSO VIP TRANSPORTE ETURISMO LTDA (CNPJ 08.045.136/0001-20)

PROCEDIMENTO: PregãolEletrônico 21/2021
I
I I

OBJETO: Fornecimento de ipassagens terrestfes^para -atenderi; as, demandas^ da Secretaria

Municipal de Saúde do N ünicípio de SãoJoãp dos Patòsr ,1 i-

ASSUNTO: Ab ÁLISÈTDA 'POSSIBILIDADE DE ADITIVO DE 24,97% NO
f:

0911001/202Í CÒNFpRiyiE ESPEClFÍCAÇÕES;;GÒN|iDíiS PRbGEbiMENTO.

cai

1. RELATÓRIO

dos Patos através da Secretarià'1VlWrêlpal^e Sáúdé com o béc
j[ • ' i i| H_

em 24,97% (vinte e qúatro ylr^gula .noventa e sete ppriTntqji
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Trata-sè de^sòlicitaçãd^encamirihada pela»Rreféltúrà;-MunlcÍpal de São João
ido jusjtifjGadpjpara o acréscimo

cjujojòIofijetd?é];o! forn ecimento
'f i;-• 6riir%^R>.¥:y:r.'.rsi

DNTRATO N9

de passagens terrestres'
l i-
,ll s,

pafavatender as demandas^dá^SecretáriaíiMunlcIpal de Saúde do
Ví,N\ \ t : .' í '7_ fi'J '.á- í I Ni

£i » i

Município de São Joãò dòs'Patos,\naxqual requer anallsejuridtcá quanto da possibilidade de
íl •• ^ ^i o' í 1

realização doUsrTermo Uditivo^pará^^^ contrato .'adrnínístrativò 0911001/2021 oriundo da
^ } •. ! .1 . l V > £ ? .f . <"l I. 1. Ü! ' . 1

LiPregão Eletrônico rie 21/^021 firm4dd£<^;a'̂ émpj;e^^
LTDA, inscritaho CNP n9 08:045.136/0001-20. •' i!.'í

iForàmic
'

arrWdos aos autoS pedido de proyidênciá quanto ainecessidade do

presente aditKp,justjficatiya'edemaÍs,doeumentos necessários a^a^ pretensão.

2. CONSIDERA

Éo que importa relatar.

;:ÕES NECESSÁRIAS
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Preliminarmente, importa asseverar que compete a esta assessorla prestar
, I

consultoria sotj prisma estritamente jurídico, não ihe cabendo adentrar em aspectos relativos
I

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

esfera discricionária do| administrador público legalmente competente, muito menos

examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira,

ressalvadas as lipóteses ter^ológicas. ^ •

^OS' jimites supramencionados em relação ;â;; ;|tividade desta assessoria
jurídica se fundamentam., èrh razão do princíbiò da déferência .técnicoradministrativa.

^ 'í I-- • • V ' • ^ni
Outrossim, as manifestações desta Procuradoria Gerai são de natureza: opihativa e, desta

tf -1 ••'•iri- IM
forma, não vinculántés iLpara o gestor p(jbiicõ>põdendo eété adotar orientação diversa

; .o n 4?''lí-r '

daquela emaríádã dò parecêrJjurídico.

r\.\\
•.W/;•• Pois bem.>v.vi'

3. DA FUNDAMENTAÇAC

V' Devérsé—sbii^^ -a presente'/ maqifestáçãÔ; fío por base,
, . :••••. --íi • |'l .exclusivamente, os elementos'que>constam, ate a;;presente^jdata;; nos autos do processo

1/ - •1 •1 15 !i
administrativo em epigrafé. Destarte>xabêhdpla'estajDouta;íRr,òcuradoria> prestar consultoria

I I'sob oprisma èstritàm^ent2;JúrídÍco,t'nãõ:lne^nipptindo^^ àconveniêiíc a.

f.;

í
U.

r, a

j ' AdiántéJO pedido foi instruído còm asolicitação é[|ü||ificátivas da Secretán
de Saúde, funçjamentando opedido pára aAditÍvo'dé aumento de

i|'} ' i / I ,1 .••' ' . , ' Iij y
acréscimo dei;24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por'cento),'para o objeto do

L 3• :——«—;—;' í.u

contrato.

Assim, conformeobserva-se, haverá um acréscimo no valorde RS 22.814,00

(vinte e dois mil oitocentbs e quatorze reais), ou seja, um aumento de 24,97% (vinte e quatro

vírgula noventa e sete por cento) do valor total do contrato.

Iquáhtitativp que gerou um
:!Í'SI

I?
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No caso tela, quanto ao aumento de quantitativo, vale destacar,
I

Inicialmente, que o aditamento do contrato administrativo deve estar devidamente
I ^

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

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

I'••À h

b

—^ í.

V%

65/Of"cdntrat^^^^ Lei poderão ser

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes

casos: (.\.) / •
f / V ..." - • .

• .. • ! ;

ilL-jpof^adòr^ídaSi^^ (...)

.i <

§l9. OfCo^ijVãtad^fíçá, bbjrigá^^^ a aceitar, nas mesmas

supressões que
ííi

condições (contratuáisí.osiVcréscimos ou
/ sr,, ..
se fizereminas.obras, serviços ou compras, ate 25% (vinte
" •' ^ywÚ! iii « iünv ' I'
...exinco-pof centoj do.^Valoriinicial atualizado do contrato,

li": 'li
•e^p-nov^caso-partiçular^de ireforma de "edifício ou de

'f
equipamento,! até o"^ limite'de 50%-(cihquenta por cento)

pafa.osseus ácréscimosíS'/ iVfet

1"''

, OS requisitos'legais éstâõ:aféndidos na instrução do procedimento.

h

haja vista que a necessidade da mpdlflcação^çbntratuai na que tange ao valor inicialmente

pactuado, se faz dentro do limitede 25% prenunciado no artigo supra; bem como a Secretária
li • ,.!• /' •íí'lí-' /Justifica a necessidade: para o acréscimo do, objeto em telá^í restando'imprescindível o

aditamento do contrato inicialmente pactuado, i

presente caso

tempo com a

r

^' '-1
•f

Em tese

/ I

Além disso, o aditivo contratual revela-se aparentemente mais vantajoso ao
i| :

na medida em que se manterá o; preço inicialmente contratado, o mesmo

fornecedor que vem atendendo regularmente estejobjeto assim continuará, ese economizará
não realização de todo um certame para atender a este final do exercício
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financeiro; esta ido com respaldo legal para assim se proceder, além do que, revela-se urgente
I i

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

judicializados eni face do Município.

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
I I

de aditivo em regularidade,.por>contemplarseus.-elementos essenciais^-
V- -

ivi,yí^^Ãssim, nãò subsistem impedirtiêntos à realizaçapliTidò adi^^^^^ em análise,
sendo plenamente pbss vei a sua fórrhalizàçãó .nos termóSjldps afundamentos jurídicos

apresentados: \ ^ •• • - - : ^

4. DA CONCLUSÃO fi . / //jii.L.- • -\U/ •
. AV/yi

oportunidade!

j ^ •11- _ _
resguardadõ^o-põderl

ipiantétfdp\VxposttfnskaCBrpcÚFadÕrÍa¥JürJdij. i . \i I Kvil.. u ; ,
questões técnicas e

èlcònven

Vi :

' . uV.\
Af .1 A I,discricionáriioiíió

' ' ' ' w í tll'í 1

ênciarxiã©ratíc"a'''dõ a'tõ©adminIstifatiyOi|observâ

pressupostos Tde regularidade jurídica dos autos,-^iyressalvadol oyjuizo :i

' .' Ji H \ ,
Administraçao!e os aspectos técnicos, economicos;e.financeiros,'que escapam a analise dessa

assessorla jurídica, podendò ser-realizado osTetnio:Adltivo'ao.^Contrato n2 0911001/2021 em
-li fi-y' m

relação as especificações. ê quántitátÍvòsJurito._á-::emprêsa"EXPRESSO VIRiTRANSPORTE E
.->1 r-r' ijTURISMO LTDA, inscrita rtoANPJ nS 08.045.136/0001-20, respeitádpp limite de 24,97% (vinte

equatro virgula noventa Lsete porcento) dó valor contratual, nós termos doíart. 65, §1^, da
Lei n28.666/9Í I V- ^

Conforme é sabido, o parecer jurídico que se dá nas contratações e licitações

é meramente opinativo, não estando à administração obrigada a atendê-lo.

Éoparecer, salvo melhor juízo, j

Submet!e-se os autos para a Comissão Permanente de Licitação.

São João dos Patos- MA, terça-feira, 14 de dezembro de 2021, /

abstraídas as

gestor público quanto à

presentes os

e mérito da
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Maykon Sílv^e Sousa

Procurador Geral

OAB/MA 14.924
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