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PARECER JURíDICO 2OI7 - PMITB

PROCESSO No: 010/201 7. CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 20170242

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DO ITEM OII3Ió - ÓICO LUBRIFICANTE
AUTOMOTIVO SAE 20 W 30 DA EMPRESA PEIRODADO COMÉRCIO DE
CoMBUSTíVEL LTDA PARA AAUTSTÇÃO DE COMBUSTíVEL PARA ATENDER A
DEMANDA DOS FUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICíPIO DE ITAITUBA.

INTERE§§ADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA ATRAVÉS DOS FUNDOS E

SECRETARIAS.

l- Troto-se, o presenie, de procedimento de PregÕo Presenciol

sob no 010/2017 que culminou no controtoçÕo do empreso PETRODADO

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.

ll- Consoonte justificotivo oriundo do Secretorio Municipol de

lnfroestruturo, no quol foi solicitodo oditivo de volor, nos seguintes termos:

"Solicitomos ADITIVO poro o controto n" 20170242 do Íimo
pETRoDADo cot,tÉncto or cougusrÍvrr LTDA. otrovés do
quol o mesmo forneceu combustíveis em gerol. A demondo
dO item OI 13Ió - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 20 W
30 do controto foi moior que o plonejodo no início do ono,
pois o necessidode de locoçôo de móquinos foi moior que
o plonejodo tombém. Desto formo solicitomos ADITIVO de
24% lvinle ê quotro por cenlo) poro o ilem referido no
controlo poro otendêr o demondo do Secretorio Municipol
de lnfroestruturo oté o finol do ono em curso."

lll- Nos termos do porógrofo único, do ortigo 38, do Lei de

Licitoções, veio o procedimenÍo, poro emissõo de porecer prévio.
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Ressolte-se, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoçôo), conduto que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público -
o que jó foi externodo com o AutorizoçÕo poro Aditivo, cobendo tõo

somente o onólise dos ospectos jurídicosJormois do instrumento controtuol

que viso implementor.

lV- O cerne do questõo repouso no possibilidode de

reolizoçôo de um I o termo de oditivo oo controto no 20170242.

No justificotivo opresentodo pelo Secretorio de lnfroestruturo,

demonstrou o necessidode do ocréscimo do volor com o controtodo

PEIRODADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, IENdO EM ViStO O OUMENTO

do demondo do referido Secretorio.

No que concerne o ocréscimo em compros, o mesmo estó

omporodo pelo § lo do Art. ó5 do Lei 8.óóó193 que permite o ocréscimo em

oté 257" (vinte e cinco por cento). O controto em questõo ocrescerô 247o

(vinte e quotro por cenio) no seu volor reÍerente oo item Ol l3l ó - ÓlfO
LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 20 W 30 Morco: lPl BALDE. Portondo

encontro-se em condições de ser oditivodo.

Ademois, o Clóusulo Décimo Quinto do Controto 20170242,

outorizo o olteroçÕo do mesmo. Neste coso, demostro o necessidode de

oditomento de volor.
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V- Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de

Aditivo, possemos, por fim, à onólise de reguloridode de suo formo, o que

se denoto do Minuto do lo Termo de oditivo que segue o presente.

Sotisfeito esló o copul do ortigo ó0, do Lei 8.6ó6193 que dispõe:

"Art. ó0. os controtos e seus odilomentos serôo

lovrodos nos ÍeportiçÕes interessodos, os quois

monterÕo orquivo cronológico dos seus oulógroÍos e

regislro sistemótico do seu exlroio, solvo os relolivos o

direiios reois sobre imóveis, que se foÍmolizom por

inslrumento lovrodo em corlório de nolos, de tudo

juntondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonf e se infere do ort. ó I do Lei Gerol de

Licitoções, todos os requisitos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom

expressos os nomes dos portes (Município de ltoitubo e PETRODADO

coMÉRClo DE COMBUSTíVEL LTDA), consto oindo o finolidode (reolizoçôo

do I o Termo de Aditivo), o oto, que outorizou suo lovroturo (controfo

201702421, número do processo licitotório (PregÕo Presenciol n' 010/20171

e, finolmente, o sujeiçôo o Lei e os clóusulos controiuois, o que nesto

situoçÕo especiol verifico-se no clóusulo I 
o que prevê o ocréscimo de

volores.

Vl- lsto posto considerondo o documentoçÕo e justificotivo

opresentodo e os preceitos legois relotivos à questôo constoto-se o
possibilidode de reolizoçôo do I o Termo de Aditivo oo Controto no

20170242, visondo o ocréscimo do oquisiçõo em opreço.
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Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor jutzo, e como ntend

ITAITUBA - 17.
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