
REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

PARECE R JURíDICO/DtcoM/ ?l,Irll2O2O

PROC ESSO LICITATónto: N" o2ól2019 - PP

CONTRATO : N" 20190093

ADITI VO DE VALOR - ACRÉSCIMO

OBJEIO: ADITIVO DE VALOR DO CONTNNTO OI EMPRESA ACBACIOLECO

PEÇAS SERV. EIRELI

INTERESSADO : MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ASSUNIO:

sob no 02ól

COM PEÇAS SERV. EIRELI.

de 25%.

implementor.

l- Troto-se, o presente' de procedimento de Pregõo Presenciol

2019-PPqueculminounocontrotoÇÕodoempresoACBACIoLE

ll, consoonte Memo. N" 02412019, Justificotivo poro Termo de

Aditivo, ConcordÔncio de Aditivo do empreso controtodo' Plonilho e

Controto no 20190093' foi solicitodo oditivo de volor no morgem oproxlmodo

lll' Nos termos do porógroÍo Único' do ortigo 38' do Lei de

Licitoções, veio o procedimento' poro emissÕo de porecer prévio'

Ressolte-se' primeiromente' que nÕo cobe o este Procurodor o

onorise do mérilo odministrotivo (conveniênclo, oporÍunidode de suo

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

que !ó foi exlernodo com o AutorizoçÕo poro Adltivo' cobendo tÕo somenle

o onólise dos ospectos jurídicosJormois do insÍumento conlroluol que viso

lV- O cerne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoç

de um lo Termo de Aditivo oo Controto n" 20190093'
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No que concerne oo ocréscimo em telo' o mesmo estÓ

omporodo pelo §1o do Art. ó5 do Lei 8.óóó193 que permite o ocréscimo em

oIé 25% (vinte e cinco por cento). Portondo encontro-se em condições de

ser oditivodo.

Ademois,oClóusuloDécimoQuortodoControto20l90093

outorizo o olteroçõo do mesmo. Neste coso' demostro o necessidode de

oditomenlo de volor.

V' Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de

Aditivo, possemos, por fim, à onólise de reguloridode de suo Íormo' o que se

denoto do Minuto do 1o Termo de qditivo que segue o presente'

Sotisfeito estó o copul do oriigo ó0, do Lei 8'666193 que dispõe:

"Art. ó0. Os controlos e seus oditomentos serÕo lovrodos

nos reportiçÕes inleÍessodos, os quois monterõo orquivo

cronológico dos seus outógrofos e regislro sislemótico

do seu exlrolo, solvo os relotivos o direilos reois sobre

imóveis, que se formolizom por instÍumento lovrodo em

cortório de notos, de tudo juntondo-se cópio no

processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do ort' ó1 do Lei Gerol de

Liciioçôes,lodososrequisitosolimencionodosforomsotisfeitos:conslom

expressos os nomes dos portes (PreÍeituro Municipol de ltoitubo " o Pf
ACIOLECOMPEÇASSERV.EIRELI),constooindooflnolidode{reolizoçôo\'fl-\

loTermo de Adiiivo), o oto, que outorizou suo lovroluro (controto 2019009§r-\
Ad( \/
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número do processo ricitotório (pregóo presencior n" 026r2or9l

o suieiçõo o Lei e os clóusulos controtuois'

2Ol9OO93, visondo o ocréscimo em opreço'

Porecer nõo vinculonte' meromenie opinoiivo'

Solvo melhor iuÍzo' é como eniendemos'

IAITUBA. PA, 3 Joneiro de2O2O'

Vl' lsto posto considerondo o todo documentoçÕo e

justificotivo opresentodo " 
o' p't""ito' legois relotivos à questõo constoto-

se o possibilidode de 
'"oti'oçao 

do lo Termo de Aditivo oo Controio no

e, Íinolmente'

Procurod
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icipol
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