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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

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

sob no 021/2019 - PP que culminou no conirotoçôo do empreso R' A'

DEBASTIANI EIRELI.

ll- Consoonte Memo. No 08l/2019, Justificotivo poro Termo de

Adiiivo, concordôncio de Aditivo do empreso controtodo, Plonilho e

controto n" 20190151, foi solicilodo oditivo de volor no morgem oproximodo

de25%.

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

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

Ressolte-se, primeiromenle, que nõo cobe o esie Procurodor o

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoçÕo), condulo que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico _ o

que jó foi externodo com o Autorizoçõo poro Aditivo, cobendo lõo somenle

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

implementor.

lV- O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçÕ

de um loTermo de Adilivo oo Controto n" 20190151'

PARECER JU RíDICO/DIC OM I P MI I 2O2O

PROCE§SO UCITATóRIo: No 021/2019 - PP

CONTRATO: N" 20190151
ÉSRC c otTtD o EDNTU oASS

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DA EMPR

EIRELI

ESA R. A. DEBASTIANI

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

VALOR
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Ademois, os Clóusulos Décimo Quorto e Décimo Quinto do

controto 20l90l5l outorizom o olteroçõo do mesmo. Nesle coso, demostro

o necessidode de oditomento de volor.

SolisÍeito estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispõe:

"Art. ó0. os conlroios e seus odiiomentos serÕo lovrodos

nos reporlições inleressodos, os quois monterÕo orquivo

cronológico dos seus outógrofos e regislro sislemótico

do seu extroto, solvo os relolivos o direitos reois sobre

imóveis, que se formolizom por inslrumenÍo lovrodo em

cqrtório de nolos, de ludo junlondo-se cópio no

processo que lhe deu origem".

Ademois. consoonle se inÍere do ort' ó1 do Lei Gerol de

LicitoÇões, todos os requisitos oli mencionodos Íorom sotisfeitos: constom

expressos os nomes dos portes (Prefeituro Municipol de ltoitubo e R' A'

DEBASTIANI EIRELI - EPP), consto oindo o finolidode (reolizoçÔo do lo Te

de Aditivo}, o oto, que outorizou suo lovroluro (Controto 20190151), nÚmer

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

No que concerne oo ocréscimo em telo, o mesmo estó

omporodo pelo § lo do Art. ó5 do Lei 8.óóó193 que permite o ocréscimo em

olé 25% (vinte e cinco por cento). Portondo encontro-se em condições de

ser oditivodo.

V- Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de

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

denoto do Minuto do 1o Termo de oditivo que segue o presente'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO OO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

Vl' lsto posto considerondo o todo documentoçõo e

justificotivo opreseniodo e os preceitos legois relotivos à questÕo constoto-

se o possibilidode de reolizoÇÕo do 1o Termo de Aditivo oo Conlroto no

2Ol9Ol 51 , visondo o ocréscimo em opÍeço'

do processo licitotório (Pregõo Presenciol n" 021/2019) e' finolmenle' o

suieiÇÔo à Lei e os clóusulos controtuois'

Porecer nÕo vinculonle' meromente oPinotivo'

Solvo melhor juízo' é como entendemos'

ITAITUBA - P 31 de Morço de 2020'
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