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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

A Secretório Municipol de Assislêncio Sociol encominhou oo DepoÍtomenlo

de Compros e LicitoçÕo do Prefeiluro Municipol de ltoiiubo/PA - DICOM' pedido de

olteroçÕo de DotoçÔo OÍçomenlório, Íeferenle oo Conlro'to n" 1502017'

NoreleridopêdidoconsÍoonovoDotoçÕoorÇomentÓria:
,'08.244.1014.2.137_MANUTENÇÃODASATIVIDADESDoCRASINCLUINDOoPROJEIo

GtNÁST|CA LtvRE NA pRAÇA E cooRDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA

AS MULHERES - CMPPM'"

Nos lermos do porógrofo Único, do ortigo 38' do Lei de LicitoçÕes' veio o

procedimento, poro emissÕo de porecer prévio'

Ressolle-se, primeiromente, que nÕo cobe o esle Procurodor o onólise do

mériÍo odministrotivo (conveniêncio, oporlunidode de suo reolizoçÕo)' conduio que recoi

sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que ió foi exlernodo com o Autorízoçõo poro

Aditivo,CobendotÕosomenleoqnólisedosospeclosjurídicosJormoisdoinstrumento

conlrotuol que viso imPlemenlor.

O cerne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoçÕo de um 3o Termo

de Adilivo oo controlo n" 1502017

Ademois, o Conlrolo 15O2Ol7 ' outorizo o olteroçÔo do mesmo Neste co

demosÍro o necessidode de oditomenfo poro olteroçÔo do DotoçÕo orçomenlório.



REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

Demostrodo o possibilidode de reolizoÇÕo do Termo de Aditivo, possemos,

por fim, ô qnólise de reguloridode de suo Íormo, o que se denolo do Minulo do 3o Termo

de Aditivo que segue o Presente.

SoÍisfeito esló o copul do ortigo ó0, do Lei 8.66ól?3 que dispÕe:

Arl. ó0. Os controtos e seus oditomentos serõo lovrodos nos Íeporlições

interessodos, os quois monterÕo orquivo cronológico dos seus oulógrofos e regislro

sistemótico do seu extroto. solvo os relolivos o dirêitos reois sobre imóveis, que se Íormolizom

por instrumenio lovrodo em cortório de nolos, de ludo juntondo-se cópio no processo que

lhe deu origem".

Ademois, consoonle se infere do orl. ól do Lei Gerol de Licitoções, lodos os

requisitos qli mencionodos Íorom solisfeitos: conslom expressos os nomes dos porles (FUNDO

MUNtCtpAL DE ASSTSTÊNCIA SOCTAL e ATINA HISSA RIBEIRO), consto oindo o Íinolidode

(reollzoÇÕo do 3o Termo de Adilivo), o olo, que oulorizou suo lovroturo (conlro'to 1502017),

número do processo licitotório (PÍocesso Licitotório 
^" 

2OO22O\7lOO\ - DL) e, finolmen'te, o

sujeiçÕo à Lei e os clóusulos conkotuois.

lslo posto, considerondo o documentoçÕo e juslificotivo opresenlodos e os

preceilos legois relotivos à questÕo, constoto-se o possibilidode de reolizoçÕo do 3o Termo

de Aditivo oo Con'trolo n" I50201 7 visondo olleroçÕo do DotoçÕo Orçomenlório.

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinoiivo

Solvo melhor juho, é como entendemos.

ITAIIUBA - PA, 02 de J 2019.
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