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Prefeitura M uniciPal de ltaituba

l' Troto-se, o presente, de procedimenio de Pregõo Presenciol

sob no 032/2018 - PP que culminou no controtoçÕo do empreso W DE S'

MELQUIADES PUBLICIDADE - ME'

ll- Consoonte Memo. N' 09l /2020' JustiÍicotivo poro Termo de

Aditivo, concordÔncio de Aditivo do empreso controtodo' Plonilho e

ConÍoto n" 20190093, foi solicilodo odilivo de volor no morgem oproximodo

de 25%.

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

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

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

onólise do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoçÕo), conduto que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o

que io foi externodo com o Autorizoçôo poro Aditivo' cobendo Íõo somente

oonólisedosospectosiurídicos-formoisdoinstrumeniocontrotuolqueviso

implementor.

lV- O cerne do quesiõo repouso no possibilidode de reolizoç

de um 2o Termo de Aditivo oo Controto n" 20lB0l92'
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No que concerne oo ocréscimo em telo, o mesmo estó

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

oIé 25% (vinte e cinco por cento). Portondo enconlro-se em condiçÕes de

ser oditivodo.

Ademois, o Clóusulo Décimo Quinto e Décimo Sexto do

Controto 20180192 oulorizo o olteroçÕo do mesmo. Neste coso, demostro o

necessidode de oditomento de volor.

V- Demosirodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de

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

denolo do Minuto do 20 Termo de oditivo que segue o presente.

Sotisfeito estó o copul do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispõe:

"Art. 60. Os conlrolos e seus oditomenlos serÕo lovrodos

nos reporliçÕes inÍeressodos, os quois monlerôo oÍquivo

cronológico dos seus outógroÍos e registro sistemÓtico

do seu extroto, solvo os relolivos o direi'tos reois sobre

imóveis, que se formolizom por insirumento lovrodo em

cortório de nolos, de tudo juntondo-se cópio no

processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do ort. ól do Lei Gerol de

Licitoções, iodos os requisitos oli mencionodos Íorom sotisfeitos: constom

expressos os nomes dos portes (Prefeituro Municipol de ltoitubo e W. DE S.

MELQUIADES PUBLICIDADE - ME), conslo oindo o finolidode (reolizoçõo do 2fl
Termo de Aditivo), o oto, que ouiorizou suo lovroturo (Controto 20l80l92),§
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número do processo licitotorio (PregÕo Presenciol n'032/2018) e, finolmente,

o sujeiçÕo à Lei e os clóusulos controÍuois.

Vl- lsto posio considerondo o todo documentoçÔo e

justificotivo opresentodo e os preceiios legois relotivos à questôo constoto-

se o possibilidode de reolizoçõo do 2o Termo de Aditivo oo Controto no

20,l80192, visondo o ocréscimo em opreÇo.

Porecer nõo vinculonie, meromente opinotivo.

Solvo melhor.juízo, é como entendemos.

ITAITUBA. PA, de Fevereiro de 2020.

Alemi e Souso

MunicipolProcurod

OA PA 9.964
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