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Prefeitura MuniciPal de Itaitubâ

CONTRATO: N" 20190092

ASSUNTO: ADITI vo or vnloR - AcRÉsclMo

OBJEIO: ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DA EMPRESA R. A. DEBASTIANI I

EIRELI

INTE RESSADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

l- Troto-se, o presente, de procedimento de PregÕo Presenciol

sob no 02ó12019 - PP que culminou no controÍoçõo do empreso R' A'

DEBASTIANI EIRELI.

ll-ConsoonteMemo.N"o25l2ol9,JusÍiÍicotivoporoTermode

Aditivo, ConcordÔncio de Aditivo do empreso controtodo' Plonilho e

Controto no 2O19D92,foi solicitodo odiiivo de volor no morgem oproximodo

de25%.

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

LicitoÇões, veio o procedimento, poro emissõo de porecer prévio'

Ressolte-se, primeiromente' que nôo cobe o este Procurodor o

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncic, oporlunidode de suo

reolizoçõo), conduio que recoi sobre o pessoo do Aclminisirodor PÚblico - o

que jó foi exiernodo com o AutorizoçÔo poro Aditivo' cobendo 1õo somente

o onólise dos ospectos jurídicos{ormois do instrumento controtuol que viso

implementor.

lV- O cerne do questÕo repouso no poss

de um lo Termo de AdiÍivo oo Controio n" 20'190092.

ibilidode de reolizoç
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No que concerne oo ocréscimo em telo' o mesmo esto

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

oté 27%[vinte e cinco por cenlo]' Portondo encontro-se em condições de

ser oditivodo'

Ademois' o Clóusulo Décimo Quorto do Controio 20190092

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

oditomento de volor'

V' Dêmostrodo o possibilidode de reolizoçÔo do Termo de

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

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

SotisÍeilo estó o coput do ortigo 60' do Lei 8'666t93 que dispÕe:

"Art. ó0' Os controtos e seus odiiomentos serÕo lÕvrodos

nos ÍeportiçÕes inleressodos' os quois monterõo orqutvo

cronológicodosseUSoulógroÍoseregistrosistemótico

do seu exÍolo' solvo os relolivos o direilos reois sobre

imóveis, que se formolizom por inslrumento lovrodo em

cortório de nolos' de tudo iuntondo-se cópio no

Processo que lhe deu origem"'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS iL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

Ademois, consoonte se inf ere

Licitoções, todos os requisitos oli menci

expressos os nomes dos portes (PreÍeit

DEBASTIANI EIRELI - EPP)' consto oindo o

de Aditivo), o oto' que outorizou suo lov

do ort. ó1 do Lei Gerol de

onodos Íorom sotisf eilos: consto

uro MuniciPol de ltoitubo e R

Íinolidode (reolizoçôo do 1o Te

A

roturo {controto 20190092)' nÚm
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

do processo licitotório (PregÔo Presenciol n" 02612019l e' Íinolmente' o

suieiçõo à Lei e os clóusulos controtuois'

Vl- lsto Posto considerondo o

justiÍicotivo opresentodo e os preceitos legois re

se o possibilidode de reolizoçõo do lo Termo

20190092, visondo o ocréscimo em opreço'

Porecer nõo vinculonte' meromente opinoiivo'

Solvo melhor juízo, é o entendemos'

ITAITUBA - PA, eiro de 2020.

uso

Procurodo icipol

OAB no

todo documenloçÕo e

lotivos à quesiÕo consioto-

de Aditivo oo Controto no
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