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Prefeitu ra Municipal de ltaituba

l- Troto-se, o presente, de procedimento de Sisiemo Registro de

Preços sob no 02912018 - PP que culminou no controtoçõo do empreso A C

B ACTOLE COM. PEÇAS E SERV|ÇOS ErRELt.

ll- Consoonte Memo. N" 0ó712019/SEMINFRA, JustiÍicotivo poro

Termo de Aditivo, Concordôncio de Aditivo do empreso controtodo,

Reloçõo de itens de oditivo e vio do Controto no 20180188, foi solicitodo

oditivo de volor no morgem de 25%.

lll- Nos termos do porógroÍo 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 qdministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo

reolizoçõo), conduto que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o
que jó foi externodo com o AutorizoÇôo poro Aditivo, cobendo tÕo somente

o onólise dos ospectos jurídicos-Íormois do instrumento controtuol que viso

implementor.

lV- O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizo

de um l o Termo de Aditivo oo controto no 201 80 1 88.
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No que concerne oo ocréscimo em ielo, o mesmo estó

omporodo pelo § I 
o do Art. ó5 do Lei B.óóólg3 que permite o ocréscimo em

oté 25% (vinte e cinco por cento). portondo encontro-se em condiçÕes de
ser oditivodo.

Ademois, q Clóusulo Décimo euinlo do Controto 20lgOlgB

outorizo o olteroçõo do mesmo. Neste coso, demostro o necessidode de
oditomento de volor.

V- Demosirodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de
Adilivo, possemos, por fim, à onólise de reguloridode de suo formo, o que se

denoto do Minuto do lo Termo de odilivo que segue o presente.

Sotisfeito estó o copul do ortigo ó0, do Lei 8.óó6/93 que dispõe:

"Art. ó0. Os controtos e seus oditomenlos serÕo lovrodos

nos reporlições inleressodos, os quois monterôo orquivo

cronológico dos seus oulógroÍos e registro sistemólico

do seu extrolo, sclvo os relolivos o dlreiÍos reois sobre

imóveis, que se formolizom por instrumen.to lovrodo em

cortório de nolos, de ludo juntondo-se cópio no

processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do orl. ól do Lei Gerol de
LicitoçÕes, todos os requisitos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom
expressos os nomes dos portes (prefeituro Municipol de lloitubo e A
ACIOLE COM. PEÇAS E SERVTÇOS ETRELI), consto oindo o finotid
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(reolizoçôo do I o Termo de Aditivo), o oÍo, que outorizou suo lovroturo

(controto 20l80l88), nÚmero do processo licitotorio (sistemo de Registro de

Preços no O29l2O1B - SRP) e, finolmente, o sujeiçõo o Lei e os clóusulos

controtuois.

Vl- lsto posto considerondo o todo documentoçÔo e

justificotivo opresentodo e os preceilos legois relotivos Ô questõo constoto-

se o possibilidode de reolizoçÕo do 1o Termo de Aditivo oo Controto no

201B0lBB, visondo o ocréscimo em opreço'

Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo'

Solvo melhor jUIZO, C CO o entendemos.

ITAITUBA - PA, de 20]9.
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