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PARECER JURÍDICO  LICITAÇÃO Nº 10-B/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021/PMO/SEMAD 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021/PMO/SEMAD 
PROCEDÊNCIA: CPL 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO PARA REDUÇÃO DE VALORES GLOBAL. 
 
 
 I – RELATÓRIO 
 

Trata-se de Memorando n.º 041-A/2021, proveniente do presidente da CPL, no qual 
solicita a emissão de parecer jurídico acerca do 1º Termo Aditivo de redução no valor global 
de aproximadamente 18,75% ao Contrato Administrativo n.º 001/2021, cujo objeto refere-se 
a prestação de serviço de realização de uso do SOFTWARE integrado de Gestão Pública 
“Sistema Aspec”. 

 
Através do Ofício nº 335/2021/SEMAD, o Secretário Municipal de Administração 

informou que durante a execução dos serviços do contrato de programa de serviço de Gestão 
tributária e nota fiscais de serviços eletronico-NFS-E, não garantiu eficiencia e resultado 
almejado pela administração municipal. Anexou: Ofício n.º 331/2021, Justificativa, Contrato 
Administrativo e Minuta do Termo Aditivo”. 

 
Informou ainda, que o valor mensal era de R$16.000,00 (dezesseis mil Reais), 

perfazendo o valor anual de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), passando a ser 
de R$13.000,00 (treze mil reais) mensal, e o valor total atualizado no valor de R$62.000,00 
(cento e sessenta e dois mil reais). 

 
A Minuta do 1º Termo Aditivo foi anexado ao processo. 
 
Eis o breve relatório. 

 
 II – ANÁLISE JURÍDICA 
 

Inicialmente, vale ressaltar que, o presente parecer tomou por base os documentos 
que constam, até a presente data, no processo administrativo em epígrafe, e que esta análise 
se atém, tão somente, a questões estritamente jurídicas, e não aos aspectos de conveniência 
e oportunidade dos atos praticados pela Administração Pública. 

 
Pois bem, a Lei nº 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, b, prevê a 

possibilidade de a Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que justificado, 
por fatores supervenientes à contratação, acréscimos ou reduções quantitativas no objeto 
original, observados os percentuais máximos ali previstos, vejamos: 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
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casos: 
 
I - unilateralmente pela Administração: 
(...) 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 

No presente caso, observa-se que o serviço inicialmente contratado pela administração 
pública não supriu a necessidade em relação serviços de programa de Gestão tributária e nota 
fiscais de serviços eletronico-NFS-E. 

 
Assim sendo, estando devidamente verificada a expressa previsão legal para a 

alteração contratual nos termos postulados, verifica-se não haver óbice ao pleito 
 
III – CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, concluo o presente parecer pela possibilidade jurídica de realização 
do aditivo requerido, vez que, a situação concreta está devidamente justificada. 

 
É o parecer sub examen, salvo melhor juízo. 
 
Óbidos/PA, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
 

PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL 
PROCURDOR GERAL - OAB/PA 13.289 

Decreto Municipal nº 075/2021 
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