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PROCESSO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇ OS: N"02912018-PP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 033/201 B

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR - ACR Éscruo
OBJETO: ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DA EMPRESA A B C ACI OLE COM.

PEÇAS E SERVI OS EIRELI

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Repú sLrcl FEDERATTvA Do BRASIL

EsrADo Do PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

l- Troto-se, o presente, de procedimento de Sistemo Registro de

Preços sob n'02912018 - PP que culminou no controtoÇõo do empreso R A'

DEBASTIANI EIRELI - EPP.

ll- Consoonte Memo' N" 06ó120,l9/SEMINFRA, Justificotivo poro

Termo de Aditivo, concordÔncio de Aditivo do empreso conlrolodo,

Reloçôo de itens de oditivo e vio do coniroto no 20180187, foi solicitodo

odiiivo de volor no morgem de 25%.

lll- Nos termos do porógrofo Único, do orÍigo 38, do Lei de

LicitoÇões, veio o procedimenÍo, poro emissÕo de porecer prévio'

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

onólise do mérito odministroiivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoÇÕo), conduio que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o

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

o qnólise dos ospectos jurídicos-f ormois do inslrumento controtuol que viso

implementor.

IV- O cerne do questÕo repouso no pos

de um loTermo de AdiÍivo oo controto no 20lB0l87.

sibilidode de reolizoçÕ
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No que concerne oo ocréscimo em lelo, o mesmo esló

omporodo pelo § lo do Art. ó5 do Lei B.óóól93 que permite o ocréscimo em

oté 257" (vinte e cinco por cento). PorÍondo encontro-se em condições de

ser oditivodo.

Ademois, o Clóusulo Décimo Quinto do Controto 20180,l87

oulorizo o olteroçÕo do mesmo. Neste coso, demostro o necessidode de

oditomenlo de volor.

V- Demostrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de

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

denolo do Minuto do lo Termo de odllivo que segue o presente'

"Art. ó0. Os conlrotos e seus odilomentos serôo lovrodos

nos reportiçÕes interessodos, os quois monterÕo orquivo

cronológico dos seus oulógrofos e regisÍro sistemÓtico

do seu extrolo, solvo os relotivos o dkeitos reois sobre

imóveis, que se formolizom por inslrumento lovrodo em

corlório de notos. de tudo iuntondo-se cópio no

processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se inÍere do ort. ól do Lei Gerol de Licitoções, todos os

requisitos oli mencionodos forom sotisfeilos: constom expressos os nomes dos

pories (PreÍeituro Municipol de lloitubo e R. A. DEBASTIANI EIRELI - EPP

consio oindq o finolidode (reolizoçõo do lo Termo de Aditivo), o oto, qu

SotisÍeito estÓ o coput do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispÕe:
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ouÍorizou suo lovroiuro (controto 20l80l87), nÚmero do processo licitotorio

(Sistemo de Regisiro de Preços n. O29l2o|8 - SRP) e, finolmenle, o sujeiçÔo o

Lei e os clÓusulos controtuois'

Vl- lsto posto considerondo o todo documenloÇÕo e

juslificotlvoopresentodoeospreceitoslegoisrelotivosàquestõoconstoto.

seopossibilidodedereolizoçõodoloTermodeAditivoooControtono
20lBOl87, visondo o ocréscimo em opreço'

Porecer nõo vinculonie, meromenle opinotivo'

Solvo melhor juízo, é co enÍendemos.

ITAITUBA - PA, de 2019.

Alemis khtes e Souso

Procurod urídico unicipol

OAB/PA n" 9.9
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