
PREFEITURA DE

Continua3

PROCESSO 28308/2021 !
Requpente: Secretaria Municipal de Educação ]
Assunto: Aditivo do contrato n° 447/2021, cujo objeto é o fomecimènto de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de
ensino do município de Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNAE.

PARECER jurídico

I-RELATOiaO:

Versa o presente parecer acerca do requerimento formulado pela Secretaria Municipal
de Educação sobre a possibilidade de aditamento do Contrato n. 447/2021 - SEMED, firmado
com á empresa REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA. |

'  Constam destes autos, o Contrato, a CI/SEMED solicitando o acréscimo e a sua
í  '

justificativa, bem como a planilha com a descrição dos itens que sofireram acréscimo.

Segue o exame jurídico.

f  <

E o breve relatório
I

II - FUNDAMENTOS:

Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é o
I

acréscimo de até 25% do valor do contrato em tela, a fim de atender a necessidade existente na
I  t

Secretaria Municipal de Educação j
I

Observa-se que se trata de fornecimento de Gêneros alimentícios diversos, para o
I  I

preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município
[  i

de Balsas-MA, sendo possível o aditamento dos itens em até 25%, sendo dessa forma, respeitado

o quantitativo permitido legalmente. |

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre asjpartes em consonância com
a Lei |de Licitações prevê a possibilidade solicitada, vejamos: :

V  [

.  ; Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
I  -devidas justificativas, nos seguintes casos:
;  II - por acordo das partes:
■  b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência
;  i de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
j  permitidos por esta Lei; !

i
I  Entretanto, deve-se salientar que o § 1° menciona uma limitação a esta possibilidade,

I

vejamos: ,

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197



PREFEITURA DE

Con^nua a cj^isiorKçSo da cfdade que queremos

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar,, nas mesmas condições
;  contratuais, os acréscimos ou supressões jque se fizerem nas obras,

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso pahicular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)
para os seus acréscimos. 1

I
I

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo está dentro do limite previsto no §
I  I

1° II do Art.65 da Lei 8.666 de 1993. 1
i  i
A jurisprudência, observando o preceito legal acima citado é no sentido de permissão

do vislumbrado acréscimo, veja:

"É admissível a celebração de aditivo contratual que respeite o
limite previsto no §1° do art. 65 da Lei n.®|8.666/1993 e não implique
alteração da vantagem obtida na contratação original (inciso XXI
do art. 37 da Constituição Federal)." Acórdão n.® 625/2007,
Plenário, Rei. BenjaminZymler" \

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma modificação do contéúdo original do
i  ' .

contrato que se caracteriza como uma alteração quantitativa, isto é, o objeto do contrato é

acrescido em termos de quantidades com o correspondente acréscimo nò valor do contrato.

,  A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Cl 405/2021, justifica a alteração

solicitada. !
I  . .

Acerca do quantitativo é válido registrar que não cabe a éste órgão jurídico imiscuir-

se no mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência ej oportunidade da alteração
contratual que pretende realizar. Na forma do parágrafo único dojart. 38 da Lei n.° 8.666/93,

compete a esta Consultoria, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jürídico-formais

do procedimento, bem como da respectiva minuta do termo aditivo.
I  '

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos

alerfàr à autoridade Administrativa sobre a importância da devida' motivação de seus atos, na
I  I

medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na

escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

i

i  III-CONCLUSÃO I
*  I

I

Pelo exposto, restrita aos aspectos juridicos-formais, esta Assessoria

Jurídica manifesta-se pelas solicitações expostas no decorrer dessa peça opinativa, pela
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Continua a cònsm)^ da cidade que queremos i

regularidade do procedimento e encaminhamento do processo para a Controladoria Geral
I

do Município de Balsas para análise e prosseguimento do feito. |

Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base,
I

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data. Destarte, que, incumbe, a este

órgão da Procuradoria Geral do Município, prestar manifestação sob o prisma estritamente
'  ! '

jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde nem analisar aspectos de natureza eminentemente
j

técnico-administrativa. í

£ o parecer.

Balsas (MA), 31 de agosto de 2021.

ÍK
MIRANDA miXEIRA REGO |

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB/MA n° 14.597 I
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