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REPÚ BLICA FEDiRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

l- Troio-se' o Presente'

sob no OO8/2019 - PP que culminou

DE OLIVEIRA EIRELI.

onólise

reolizoçõ

que io foi

o onólise

implementor.

de procedimento de Pregõo Presenciol

no controtoçÕo do empreso W' M' LIRA

il- consoonte Memo. No 325/2019 GAB/SEMDAS' Justificotivo

poro Termo de Aditivo' Solicitoçõo de Despesos' Termo de Aceite de oditivo

e controto n" 20190129, foi solicitodo oditivo de volor no morgem

oproximodo de25%'

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

LicitoçÕes, veio o procedimento' poro emissôo de porecer prévio'

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

doméritoodministrotivo(conveniêncio,oporiunidodedesuo
o), conduto que recoi sobre o pessoo do AdminisÍrodor PÚblico - o

externodo com o AutorizoÇÕo poro Aditivo' cobendo tôo somente

dos ospeclos iurídicos{ormois do instrumento controtuol que viso
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lV'O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoÇp\ '

de um lo Termo de Aditivo oo controto n" 20190129' §"
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No que concerne oo ocréscimo em telo' o mesmo estó

omporodo pelo §1o do Art' ó5 do tei 8'óóó/93 que permite o ocréscimo em

o1é 27%(vinte e cinco por cento)' Portondo encontro-se em condiçÕes de

ser oditivodo'

Ademois' o Conlroto 20190129 outorizo o olleroçÕo do mesmo'

Neste coso, demostro o necessidode de oditomento de volor'

v' Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de

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

denoto do Minuto do 1o Termo de oditivo que segue o presenle'

Sorisfeito estó o copuÍ do ortigo ó0, do Lei 8.666t93 que dispõe:

..Art.óo.oscontrotoseseusoditomeniosserÕolovrodos

nos reportições inieressodos' os quois monterÕo orquivo

cronológicodosseusoutógroloseÍegistrosistemótico

do seu extroto' solvo os relotivos o direilos reois sobre

imóveis' que se Íormolizom por instrumenlo lovrodo em

cortório de notos' de tudo iuntondo-se cópio no

Processo que lhe deu origem"'

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

requisitos oli mencionodos forom sotisfeiios: constom expressos os nomes dos

portes (Fundo MuniciPol de Assis iêncio Sociol e W' M' LIRA DE OIIVEIRA

EIRELI), consto oindo o finolidode (reolizoçôo do 1o Termo de Aditivo) ' o o

que outorizou suo lovroturo (controto 20'190129), nÚmero do Proces
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lcitotório (PregÕo Presenciol no 99$/2019 - PP) e' Íinolmente' o suieiçõo o Lei

e os clÓusulos conirotuois'

Vr- rsro posto considerondo : ::::r.:::["J':::t:-
ius,iÍicotivo 

opresentodo 
e 
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cont'oto n"

se o possibilidoot oll,ur.,mo 
em opreço.

20190129' visondo o ocr

PoreceÍ nÕo vinculonte' meÍomente opinotivo'

Solvo melhor iuízo' é como entendemos'

ITAIIUBA'PA'

Procuro

ovembro de 20i9'

Souso

MuniciPol
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