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l- Troto-se, o presenle, de procedimento de Pregôo Presenciol

sob no 021/2019 - PP que culminou no controtoçõo do empreso A C B ACIOLE

coM PEÇAS SERV. ElRELl.

ll- Consoonte Memo. N" 080/2019, Justificotivo poro Aditivo,

Concordôncio de Aditivo do empreso controtodo, Plonilho e Controto no

20l90l55, foi solicitodo oditivo de volor no morgem oproximodo de 25%.

lll- Nos termos do porógroÍo Único, do ortigo 38, do Lei de

LicitoçÕes, veio o procedimento, poro emissÔo de porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromente, que nôo cobe o este Procurodor o

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoçõo), conduto que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o

que ló foi exiernodo com o AutorizoçÕo poro Aditivo, cobendo tôo somente

o onólise dos ospectos jurídicos-formois do instrumento controluol que viso

implementor.

lV- O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoç

de um loTermo de Adilivo oo Controto n" 20190]55.

pRocEsso UcITATóRlo: No 02l /2019 - PP

CONIRATO: No 20190155

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DA EMPRESA A C B ACIOLE COM
PEÇAS SERV. EIRELI

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA
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No que concerne oo ocréscimo em telo' o mesmo estó

omporodo pelo § 1o do Art' ó5 do Lei 8'óóó/93 que permite o ocréscimo em

oté 29%(vinte e cinco por cento)' Portondo encontro-se em condições de

ser oditivodo'

Ademois' o Clóusulo Décimo Quorto e Décimo Quinto do

Controto 20190155 outorizo o olteroçôo do mesmo' Neste coso' demostro o

necessidode de oditomento de volor'

V-DemostrodoopossibilidodedereolizoçÕodoTermode

Aditivo, possemos, por Íim' o onólise de reguloridode de suo formo' o que se

denoto do Minuto do lo Termo de oditivo que sêgue o presente'

Sotisfeito estó o copuf do ortigo ó0' do Lei 8'666t93 que dispóe:

"Art' óO' Os controtos e seus oditomentos serÕo lovrodos

nos reportiçÕes interessodos' os quois monterÕo orquivo

cronologlco dos seus outógrofos e registro sistemótico

do seu extroio' solvo os reloiivos o direitos reois sobre

imóveis' que se Íormolizom por instrumento lovrodo em

cortório de notos, de tudo juntondo-se cópio no

processo que lhe deu origem"'

Ademois,

Liciloções, todos os requisilos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom

expressos os nomes dos portes (Prefeituro Municipol de ltoitubo eACB

ACIOTE COM PEÇAS SERV. EIRELI), consto oindo o finolidode [reolizoçõo do

lo Termo de Aditivo), o oto, que oulorizou suo lovroturo (Controto 20190155

consoonte se infere do ort' 61 do Lei Gerol de
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número do processo licitotório (PregÕo Presenciol n'021 l2O19l e, finolmente,

o sujeiçÕo à Lei e os clóusulos conlrotuois.

Vl- lsto posto considerondo o todo documentoçôo e

.justificotivo opresentodo e os preceitos legois relotivos à questõo constoto-

se o possibilidode de reolizoçõo do lo Termo de Aditivo oo Controto no

20190155, visondo o ocréscimo em opreÇo.

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor ju2o, é como eniendemos.

ITAITUBA - PA, I de Morço de 2020.

Ate ouso

Procurod Ju nicipol

OAB no 9. 64
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