
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M unicipal de ltaituba

PARECER JU RíDICO/DIC OMI ?MI/ 2O2O

PROCESSO UCITATóRIO: N" 037/2019 - PP

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DA EMPRESA ADLOC IOCAÇAO
E CONSTRUÇAO EIRELI

l- Troto-se, o presente, de procedimenio de Pregôo Presenciol

sob no 037/2019 - PP que culminou no conirotoçÕo do empreso ADLOC

LOCAÇÀO E CONSTRUÇÃO EIRELI.

ll- Consoonte Memo. N' 026/2019, Justificotivo poro Termo de

Aditivo, Concordôncio de Aditivo do empreso controlodo, Plonilho e

Controto no 20190223, foi solicitodo oditivo de volor no morgem oproximodo

de25%.

lll- Nos Íermos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de

LicitoÇões, veio o procedlmento, poro emissÕo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o

onólise do mérilo odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

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

que jó foi externodo com o AuÍorizoçõo poro Aditivo, cobendo tÔo somente

o onólise dos ospectos jurídicos-formois do insirumento conlrotuol que viso

implementor.

lV- O cerne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoç

de um lo Termo de Aditivo oo Controto n'20190223.

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

CONTRATO: N" 20190223

I



omporodo pelo § lo do Art' ó5 do Lei 8'ó6ó193 que permite o ocréscimo em

oIé 2Ú%(vinte e cinco por cento)' Portondo encontro-se em condiçÔes de

ser oditivodo.
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No que concerne oo ocréscimo em telo, o mesmo estó

Ademois, o Clóusulo Décimo Quorto do Controto 20190223

outorizo o olleroçÕo do mesmo' Neste coso' demostro o necessidode de

oditomento de volor'

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 1o Termo de oditivo que segue o presenÍe'

Sotisfeito estÓ o coput do orligo ó0' do Lei 8'666t93 que dispoe:

"Art. ó0. Os controtos e seus odilomentos serÕo lovrodos

nos reportiÇÔes interessodos' os quois monlerôo orquivo

cronológico dos seus oulógrofos e registro sistemótico

do seu extroto, solvo os relotivos o dkeitos reois sobre

imóveis, que se formolizom por instrumenlo lovrodo em

cortórlo de notos, de tudo iuniondo-se cópio

pÍocesso que lhe deu origem"'

Ademois, consoonte se infere do ort 6l do Lel Gerol de

Licitoções, todos os requislt

expressos os nomes dos Po

§Usfr

os oli mencionodos forom solisÍeilos: constom

rtes (Prefeituro Municipol de ltoitubo e ADLOC

no

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI), consto oindo o finolidode (reolizoçÔo

lo Termo de Aditivo), o oto, que outorizou suo lovroturo (controto 201902

I



REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Mu niciPal de ltaituba

número do processo licilotório (PregÕo Presenciol n" 037/2019) e' finolmente'

o suieiÇÕo à Lei e os clóusulos controtuois'

Vl' lslo posto considerondo o todo documentoçÕo e

juslificotivo opresentodo e os preceitos legois reloiivos ô questõo constoto-

se o possibilidode de reolizoçõo do 1o Termo de Aditivo oo Controlo no

20190223, visondo o ocréscimo em opreço'

Porecer nõo vinculonte' meromente opinotivo'

Solvo melhor juízo, é como entendemos

ITAITUBA - PA de Fevereiro de 2020'

A khles Souso
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