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REPÚBLICA FEDERAÍIV

ESTADO DO P

Prefeitura MuniciPal

A DO BRASIL

ARÁ

de ltaituba

CONIRAIADA: W.R.P . MARQ UES. ME

O Secreiório

ComPros e LiciioçÕo do P

pronogoçõo de Prozo do

Municipol de lnfroestruturo encominhou o Diretorio de

refeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM' pedido de

controtodo' Justificotivo' Termo de Aceiie e Controto n'

20170257.

A controtonte encominho *:'i" :' .::l:;.i:,il;il":;.#:
que tem inteÍesse em proÍÍogor por iguol período' ou se1

de quesiões Poniuodos no Pedido'

Nos termos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Lei de Liciloções' veto

o procedimento' poro emissóo de porecer prévio'

Ressolte'se' primeiromente' que nõo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odministrotivo tt"""""*"tio' oportunidode de suo reolizoçÕo)' conduto

que recoi sobre o Ot*oo Oo Adminisirodor PÚblico - o que iá foi externodo com o

Autorizoçôo poro Adilivo' tob"nao tôo somenie o onólise dos ospectos iurídicos-

formois do instÍumento controiuol que viso implemenlor'

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um 5o

Termo de Adilivo oo controto n'20170257 '

No iustificotivo opresentodo pelo Secretório Municipol de

lnfroesiruiuro, demonstrou o necessidode de pronogoçõo de pÍozo com A

Conkotodo W' R P' MARAUES - ME' tendo em vislo o monulenÇõo do volor origi§t§'
( \:),
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do controto em telo' bem como' o necessidode de coniinuidode dos serviços' que

forom prestodo' "nu'o'rn"ltt]'"rn "tt-u"tio 
de odvertêncios ou notificoções o

Ademois' o Controto 20,l70257' outorizo o olteroçõo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de oditomento de prozo'

Demosrrodo o possib*idode de reorizoçoo 
:::.:::"i".:il::

possemos, por fim' o onolise de reguloridode de suo I

ffi;; i'"'rno de oditivo que sesue o presente'

Sotisfeilo estó o coput do oriigo 60' do Lei 8'666193 que dispõe:

controtodo'

oditomentos serõo lovrodos nos

Art. ó0. Os conlroios e seus

os quois monleroo orquivo cronológico dos seus

o os Íelolivos o direltos reols
rePortições inleressodos'

mótico do seu extroto' solv

do em cortorio de notos' de
outógrofos e registro sisie

olizom Por instrumento lovÍo

sobre imóveis, que se form

tudo iuntondo-se 
cóPio no processo que lhe deu origem

ort. ó1 do Lei Gerol de Licitoções'

ois, consoonte se inÍere do

sfeiios: conslom expressos os nomesAdem

dos Porles (Munlclp

li mencionodos foÍom soti

io de ltoitubo e W' R' P' MARQUES ME). consto oindo o
todos os requisitos o

, o oto, que outorizou suo lovroturo

finolidode (reolizoç õo do 5'Termo de Aditivo

licitotório de (Pregoo Presenciol no

(Controto 20170257), nÚmero do Processo
clóusulos controiuois'

OO9l2017) e' finolmente, o suieiçôo à Lel eos

trobolhis

Ressolte-se finolmenie' o presenço do reguloridode fiscol e

do Conlroiodo
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lsto posro, considerondo t o":"',:::::.'-,."."::i::,,::::

oprese nr odos . * 
":::.1-.: j::' I".ffi 

' :"I'jll,';, l;" ;.1 702s7, viso ndo o

de reolizoÇõo do 5o Term

pronogoç õo em opreÇo'

Porecer nóo vinculonte' meromente opinolivo

Solvo melhor luízo' é como entendemos

ITAIÍUBA - PA' 06 de MoÍço

Ate

Procurodor Juríd

Souso

'rÀR/PA 
n" 9 9ó4

,r§


		2020-03-06T11:09:48-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




