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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURíDICO/PMI /DICOM/201 9

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N" OO4l20I8 - CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 07ól201 B

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DA EMPRESA TDL ARQUITEIURA E

coNSTRUÇÃo ETRELT

INTERESSADO: MUNICíPIO DE ITAITUBA

l- Troto-se, o presente, de procedimento de Concorrêncio

Público sob no 004/2018 - CP que culminou no controtoçõo do empreso TDL

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI.

ll- Consoonte Memo. No 0173/20,l9/SEMINFRA, Jusiificotivo poro

Termo de Aditivo, Concordôncio de Aditivo do empreso controiodo,

Reloçôo de itens de oditivo e vio do ConÍoto n" 2018028ó, foi solicitqdo

oditivo de quoniitotivo.

lll- Nos termos do porógrofo 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

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

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

que jó foi externodo com o AutorizoçÕo poro Aditivo, cobendo iÕo somente

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

implementor.

lV- O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçÕo

de um 2o Termo de Aditivo oo controto n" 2018028ó.

No que concerne oo ocréscimo em telo, o mesmo tsti\
qmporodo pelo § l" do Art. ó5 do Lei B.óóól93 que permite o ocréscimo ".h7§1K \]\\-.rll
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oIé 25% (vinte e cinco por cento). Portondo encontro-se em condições de

ser oditivodo.

Ademois, o Clóusulo Décimo Nono do Controto 20180286

outorizo o olteroçôo do mesmo. Neste coso, demostro o necessidode de

oditomenÍo de volor.

V- Demostrcido o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de

Aditivo, possemos, por fim, o onÓlise de reguloridode de suo formo, o que se

denoto do Minuto do 2o Termo de oditivo que segue o presente'

SotisÍeito estó o copui do ortigo ó0, do Lei 8.66ô193 que dispÕe:

"Art. ó0. Os conirotos e seus odilomentos serÔo lovrodos

nos reporlições interessodos, os quois monlerÕo orquivo

cronológico dos seus outógrofos e regislro sistemótico

do seu extroio, solvo os relotivos o direitos reois sobre

imóveis, que se formolizom por insirumento lovrodo em

cortório de noÍos, de tudo .iuntondo-se cópio no

processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do ort. ó1 do Lei Gerol de Licitoções, todos os

requisitos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom expressos os nomes dos

portes (Prefeituro Municipol de ltoitubo e TDL Arquileturo e construçõo

EIRELI), consto oindo q finolidode (reolizoçÕo do 20 Termo de Adiiivo), o oto.

que outorizou suo lovroturo (controÍo 201802861' nÚmero do processo

licitotório (concorrêncio PÚblico n" 004/20,l8 - cP) e, finolmente, o sujeiçõo

à Lei e os clóusulos controtuois.

Vl' lsto posto considerondo o todo documenioçõo e

justificotivoopresentodoeospreceitoslegoisrelotivosàquestÕoconsto

se o possibilidode de reolizoçÕo do 2o Termo de Aditivo oo Controto

20180286, visondo o ocréscimo em opreÇo'
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Porecer nÕo vinculonte' meromente opinotivo'

Solvo melhor juízo , é como entendemos'

IAITUBA - PA, o de 2019.
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