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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇ'U - PR.

Comunicado Interno na 279/2022

Da: Secretaria Municipal de Educação
A: Dep. de Licitações,

Prezado Diretor,
Solicito aditivo de saldo para o Pregão 170/2021, justificado pela continuidade

para o ano 2023, em oferecer a possibilidade dos participantes da oficina em atividades
culturais, como mostras de dança, festivais entre outros eventos de cunho artísticos
relacionados à dança, na área esportiva temos crianças, adolescentes e adultos que
representam o município do Cluzeiro do Iguaçu em competições esportivas de nível
regional e estadual com a necessidade de deslocamentos interestadual.

Cruzeiro do Iguaçu, 08/12/2022

r\q::2 k/

, =À«ü'M;:\M;-'
L/ Francielli F. Zanolla

Secretaria Municipal de Educação, C'ultura e Esportes
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HJNICÍPIO DE CRUZBIRO DO IGUAÇU
-–––-–----------–-4STABD DO PARANÁ----–----------------

Fone: (46) 3572-8000 Av 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO n'’. 047/2022 – ADITIVO/PRORROGAÇÃO.

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Administração do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Licitações do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Referente a solicitação de possibilidade de aditivo
formalizado pela Secretaria Municipal de EducaçãÓ, quanto aditivo

de quantidade/saldo, inerente ao contrato n. 152/2022, oriundo do
Pregão Eletrônico 170/2021, que tem como objeto contratação de

empresa de transporte rodoviário.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado, pela Administração Municipal, análise e posterior
parecer jurídico quanto a possibilidade de aditivo de quantidade quanto ao contrato n.

152/2022, oriundo do Pregão Eletrônico 170/2021, firmado com a empresa
TRANSPORTES PEDRA DO OURO LTDA.

Estes são os fatos e ocorrências observadas no respectivo
procedimento, sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo a opinar,
posicionando no seguinte sentido:

FUNDAMENTAÇÃO

Em analise a solicitação, ao respectivo contrato vislumbra que o
mesmo tem como prazo de vigência 12 meses a contada data da assinatura do contrato,
o qual foi assinado em 30/08/2022, portanto com vigência até 30/08/2023.

A Lei n. o 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, "b”, c/c
seu S IQ, prevê a possibilidade da Administração Pública realizar, em seus contratos,

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objeto, observados os percentuais máximos ali previstos.
Com efeito, preceitua o art. 65, da Lei Federal, in verbis-.
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-HJNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
--------------------––-asTADO DO PARANÁ-------------------.--

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos;
1 - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;
(, .)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüêhcias
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,

'.configurando á/ea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação
? dada pela Lei na 8.883. de 1994}

S lg O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.

529 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: {Redação dada pela Lei n'
9.648, de 1998) (... )".

\

Pelo disposto da legislação acima reproduzida, entende-se que a
dimensão do objeto contratual poderá seT ampliada ou suprimida quanto ,ao quantitativo
de seu objeto, desde que devidamente justificada e o acréscimo ou supressão não

ultrapasse 25% do valor atualizado do contrato, pelo qual o contratado fica obrigado
a contratar, consoante dispõe artigo 65, inciso I, :'b”, c/c seu S lc’, da Lei de Licitações.

Outro não é o entendimento da Egrégia Corte de Contas Federal:

"É admissível a celebração de aditivo contratual que respeite
o limite previsto no 51a do art. 65 da Lei n.'’ 8.666/1993 e não
implique alteração da vantagem obtida na contratação
original(inciso XXI do aR. 37 da Constituição Federal)"
Acórdão n.a 625/2007, Plenário, reI. Benjamin Zymler.

Assim, entendemos que, havendo interesse da administração, para

que se proceda aditivo quantitativo quanto ao objeto do contrato, concernente ao

acréscimo do objeto da licitação, entendemos que o mesmo poderá ser efetuado, até o
limite de 25% de cada item, contudo, tendo como valor o mesmo fixado por ocasião da
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HJNICiPIO DE CRUZBIRO DO IGUAÇU
--–--------------–-asTADO DO PARANÁ–------.--------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

licitação e contrato firmado entre as partes, nos termos do artigo 65, S 10 da Lei 8.666/93,
pelo qual o licitante fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais o
acréscimo quantitativo do respectivo objeto.

CONCLUSÃO

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende a
Procuradoria Jurídica que havendo interesse da Administração Municipal em aditivar a
quantidade licitada é possível realizar o aditivo desde que, respeitando os percentuais e
limites máximos previsto na Lei de Licitações de 25%, podendo proceder o acréscimo
quantitativo, desde que respeitado os limites legais de até 25% por item objeto do

contrato, justificada a necessidade, consoante já ressalvado retro, não podendo de outra

banda ser firmado em caso de que extrapole os limites legais para tanto, conforme já
mencionado, bem como mantendo-se o mesmo preço, evidenciando a economicidade,
atendendo assim as exigibilidades legais, para tanto, devendo contudo ser autorizado
pelo Gestor Municipal.

Conduto não se justificando a sua prorrogação e aditivo de valor
dentro das hipóteses legais previstas e já elencadas o mesmo não poderá ser aditivado.

Este é nosso entendimento jurídico. É o parecer. À consideração

superior.

Sendo este parecer de cunho opinativo, sendo que compete a
Autqridade Superior tomar as medidas que entender necessárias.

'„„„..',.,4Á'F,.~„.„',...=.„,
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EB4-W;’' Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná
CNPJ 95.589.230/000144

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE CONTRATO DE FORNECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N' 170/2021

CONTRATO N' 152/2022

Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal,
á AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ n'’ 95.589.230/000144 devidamente representado pelo
LEONIR ANTONIO GELHEN portador da Cédula de Identidade n'’ 6.799.708-5, e inscrito no CPF/MF sob o
n'’ 607.392.749-53 e do outro lado a CONTRATADA, Empresa TRANPORTES PEDRA DO OURO LTDA ,

inscrita no CNPJ sob o n'’ 13.132.125/0001-17, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu sócio Gerente Sr. ELTRO FLORENTINO, portador do RG:6.235.982-0- SSP-PR,
CPF: 841.752.739-72, conforme consta do coãtrato.

CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

contratação de empresa'de transporte rodoviária, conforme descrito no Anexo I do edital..
CLÁUSULA SEGUNDA: DE VALOR

61FâVil

’}{ 6

lê&Ft

MgÊi§aáã€âiãilá:

02 'Contratação . de:

lempresa Veículo tipo'
!ônibus de turisrno

153,80KM 1.500 km 7,39 1.653,80 km

{

lcompleto executivo'
Iou superior, que
lcontenha seguro dos
lpassageiros , com
lcapacidade mínimal
lpara 46 passageiros,
lpoltronas soft comI
regulagem de altura,
!som completo comI
TV, ar condicionado,
Ifrigobar para água,
lbanheiro.

#

Fica estabelecida entre as partes o aditivo, no valor de até R$: 11.085,00 (on& mil e oitenta e cinco
centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
Pl

pelos del
prese

inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato orIginal, não atingido
termos aditivos. E assim por estarem justos e contratados, assinaM o. Termo Aditivo na

testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento

'do yuaçu, 08 de Dezembro de 2022

6@C,.=.i,.d.1,„,.–P.
aFoúFtorentino
Contratado

Testemunhas:

1- Wd rYmiÁ?A;
Nome

gMT 6n65 -SVg.Ig

lme:
C/PF/MF# na Dq13ÇÇ olq -g 8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

PRimEiRO TERL\10 ADnIVO DE PRAZO 9 CONI'RAIT) DE p2HrÀ(fAO D: SERVICOS
INULICUBtUD,IDE 012/2030

CONTPaTn N' 068/ 2t>:o

lblo Ptesrute TER\tO ADITIVO. de IIm lado como CDNTRATANIE o MUNICIPIO DE
CRUZEIRO tX) iGUAÇU &indo do Panltô. png 9a Juddin do dIreitO púbIIco, b«lindo no
Edificio do Pnfrirun Municipal, à AV. 13 DE MAIO 906, lnuriln aa MF /CNPJ n'
95.589.230/OC>ul.+4 de\+d3mcãu nenseaudo pela LEONI11 ANTONIO CELHFN, brwüclro,
portador do RG:6+799.7<:3.5 - CRÊ(507.392,749.53 e do guIar lado n CONTRATADA
ASSOCIACAO DE PAiS E ,\}liGas DOS €n\L=PÇiONAIS DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. In scan
aD CJIPJ nb o a' 02,374.CW/CX?OI.98. dgnvanb denominada CONTE\T.ADA neste ato
representada por Clannda R- allen nitro neIIL phqüdor8 do RG. 4.')17.542.8 - SSt\PR
cpnwl.fBi+.67 1.15, 8ju 4:am enlr+ si o ruear,tre &viatraIa, a ser rrBldlb pb 1+i n- 8. fIfA/lt1
dcaab dbI'n6i€ôc5 legaIs «bwcir, pela& termas da Incn6iblblade aq)12/2030 c Fc&IS

us\11in 8cgwaIes:

CL\USUL\S
CIÁUSUIA PRIXIETRA i DO ORJEXr )

Pre3t/IC Ao de 3enlços lnêdBCos psiquIatra, neurul cdsB. lernp1'aDI aeujHcional. e psic4To8q
,bain alraul cweJorrnp rrqntu€óa S:S.4 16$1/201H:

CL4USOU S=CUNDL DO PIL\20
FIca 8ronabqdo o wan dr r+,cuçâo do coat:.ItO ate 113/ 12/21)3+
CU\USUl+4 :Es RC 21R4 e

RnnanaHln lnBltcnIdas 38 drrnats ct11ügula3 c tuarlltÜc$ 1:o t unIr:IIa anFrn31. não atIngIda
pelo Prünan tam$ adItivo. e agrtm pu c8&arrm jules e rorrtrar8cIos, nssuaarn a scsuade
tcr8no Adltitn aa lqrsaita dc tc\tcmwt ab abd83:rd»6e IIa qI e sais nt«uara no Cel

IEu:tea

cni&nm da IRtuÇU, nR de Dezembro de 202:

ASSOCtAC8to D: PAIS E eUIIGas Dos :xwJCIONA15 DE CRUZEIRO DO IGUç\CU
CONTRATADA

&!urBe{pu ac Crtraw do 18tUttI
CONTRATANTE

nsr=}iuNRÀs:

Nomecm Nome
crr :

SEGUNDO TERMO ADmvo DE QUA}rTIDADE covrRATO DE FORNEaMENTO
PREGÃO ?Re$eKCIÂt w r7N202r

CONrRATO 81• i 5212022

Pda presente TERno Âgmvo. de um taco Gema CONIRATÂNTE D l.\umclno OE C8UZnR<> DO
IGUAÇU E$u)do co ParBni 686sao luddlu da afaB RIWee. 9831839 rn Eanin da P®lertx#1) 14wrbp&
ô AV. 13 DE MAIO gB. Inscrito na RIFX:líPJ rP 9S539230/DtX)1.44 6»üd8mer\te rc8tnenB43 BBb
LEONIR AnTONIO GEIHEN Roa8dw da Cédula de Idenbo€Ho rP (L7n70b5. o luan rn CPF/MF 80b

o rr 607.39274863 a 1:o owo lado a CONTR.qTADX &rpraga TRXqPORTES PU>RA DO OURO LTDA
Insula in CNPJ nib o 114 13,13:,12SA>001+17, d:pavanIB donômLla##8 CONTRATADA 118518 ato

n3ru8anuea pa seu 8çh:la G€nnta St. EURO FLORENTINO. DürUdol cb RGR23a8324b SSRPR.
CPF N 1, 752,73&72, ax\forma Gens13 da Hntr8ta

CLAUSUIÂS
ctÀusuLA PniiaEI»A oo 08drro

üontcataçàa de empn8a de transporte rodovIárIa, conforme descrIto na Anexo I do adIHI,.
CLÁUSULA 6E6UUDA, ÕEVÂtan

:ampre58 Veículo tipc
OBg de lutsrnc

feD executIVO ou

ü}ed:1. qua
13186113 segue daI
lssageiros. mtF
r,fecHado minimal
lm 46 passageiros
itfarias soft mr
luI,lgun de abIn

Im completo carl
TV. ar «júlaan3tto.
11 gOIBr pan água

Inteira

Fa esBbdeüda en8a as pane3 aadchn. no vaia de até RS 11.035.CHI lca:e rrJ e o,leg&8 e c;neo

CLÁUSULA TERC€1Rk
nota+95}

F€rman€9r- «uÜend3s 43 dentaIS dáustlbs e elxlições tb eonbato Oã3ad. n&) 8bn9Bla
IIdas dertua ternos 3ütqa. E os&m 04,1 estarem JuIIO8 e corWabdas. assra#1 a- Termo AdI&„o- ra
IF#Say 1:+ test BIFE#tW+ CÊxt9aF«>58 HF se seus «Je8s$8185 rD W BUMWT»rID

Ctu:eLfo dôlgww. 08«hDe2alüx»cIa :922

UbsWb de GIgI Pt. -
CmtntürM Qrcralad2

Tostenufüu 6:

Narra
CPFrl,IF ne

28
mr
CP=INF tr

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICipIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/ 12/2022.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br
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