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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

| - Trolo-se, o presente, de procedimenlo de Pregõo Presenciol

sob no 078/2019 - PP que culminou no controtoçõo do empreso J. L. FREIRE

EIRELI.

ll - Consoonle OfÍcio no 0133t2020, Justificotivo poro Aditivo de

volor, Termo de Aceite de Aditivo, Plonilho e Controto no 20200018' foi

solicitodo oditivo de volor no morgem oproximodo de 25%'

lll - Nos termos do porógrofo Único, do ortigo 38' do Lei de

LicitoÇôes, veio o procedimenlo, poro emissõo de porecer prévio'

lV - O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçÔo

de um lo Termo de Aditivo oo Conlroto n" 20200018'

No que concerne oo ocréscimo em telo, o mesmo es

únec rn J uRíDtco/Dtc oM I ? Mt / 2o2o

PROCESSO TICIIATóRlo: No 07812019 -PP
CONTRATO: N" 20200018

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR. ACRÉSCIMO
LRF E ER ERELRP ES JT Do EMD oc TN RED oL RD II oETBJ oo

omporodo Pelo § lo do Art. ó5 do Lei 8.666193 que permite o ocréscimo e

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

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoçõo), condulo que recoi sobre o pêssoo do Adminishodor PÚblico - o

quejófoiexternodocomoAutorizoçÕoporoAdilivo,cobendotõosomente

oonÓlisedosospectosjuídicos-formoisdoinstrumentocontrotuolqueviso

implementor.
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por cento)' Portondo encontro-se em condições de

Ademois' o Clóusulo Décimo Quinto do Controto 20200018

outorizo o olteroçôo Oo '"'rno' 
Neste coso' demostro o necessidode de

odilomento de volor'

V' Demostrodo o possibilidode de reolizoçÔo do Íermo de

Aditivo, possemos' po' ml a onófise de reguloridode de suo Íormo' o que se

denotq do Minuto do 1o Termo de oditivo que segue o presente'

SotisÍeito estó o coput do ortigo ó0' do Lei 8'666193que dispÕe:

"Art' óO' Os controtos e seus oditomentos serôo bvrodos

nos reportições inleressodos' os quois monterôo orqulvo

cronológico dos seus outógroÍos e ÍêgistÍo shtemóJico

do seu extroto' solvo os relolivos o direitos reois sobre

imóYeis' que se Íormolizom por instrumenlo lovrodo em

cortório de notos' de tudo iuntondo-se 
cópio no

Processo 
que lhe deu origem"'

olé 25% (vinte e cinco

ser oditivodo'

Ademois, consoonte se tnfere do ort' ól do Lei Gerol de

ionodos Íorom sotisfeitos: constom

Licitoço lodos os requisitos oli menc
MuniciPol de ltoitubo e J'es, L. FREIRE

ESSO

expresso s os nomes dos Portes (Prefeituro

ÇÕo do 1o Termo de Aditivo), o oto,

ETRELI), consto oindo o finolidode (reolizo

2O2OOO18), nÚmero do Proc

que oulorizou suo lovroturo (Controto

) e, Íinolmente' o suieiçÔo à Lei e

licilotorio (Pregõo Presenciol no 97$/2019

clóusulos conlroluois'
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Vl ' lsto posto considerondo o todo documentoçõo e

iustificotivo opresentodo e os preceitos legois relotivos à questõo consloto-

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

2O2OOOI8, visondo o ocréscimo em opreço'

Porecer nÕo vinculonle' meromenle opinotivo'

Solvo melhor iuízo' é como entendemos'

IAIÍUBA - P Junho de 2020'

Souso

Procurodor uniciPol

OAB/PA no 9'9ô4
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