
REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura N/unicipal de ltaituba

PARECER J URíDICO / P MI I OICOM /2020
pRocEsso ctIATóRro N": o l o/201 9 TP

CONTRAÍO No: 201 902óó

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÁO DE (I) UM S]SÍEMA

SIMPTIFICADO DA ABASTECIMENTO DA ÁGUA NA COMUNIDADE DE 5ÃO BENEDITO NO MUNICíPIO DE

]TAIÍUBA -

CONTRAIADÂ: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA . ME

O Coordenodor Municipol de Plonejomen'lo encominhou oo Deportomento de

Compros e Licitoçõo do Prêfeiluro Municipol de lloitubo/PA - DlCoM. pedido de prorrogoÇoo de

prozo do conlrotodo. Termo de Aceite de oditivo. Justificotivo.

A conlrolodo encominho pedido de odilivo de prozo justificondo que tem interesse

êm prorÍogor por 60 Ísessento) dios, ou sejo, olé 23101/2021 , em rozÕo de questões pontuodos no

pedido.

Nos lermos do porÓgrofo Único, do ortigo 38, do Lêi de Liciloções' veio o

procedimenlo, poro emissÕo de poreceÍ pÍévio.

RêssoltÔ.se,primeiromên.ie,quenõoCobeoesleProcUrodoroonólisedomérito

odministrotivo {conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçôo), conduto que recoi sobre o pessoo

do Administrodor Público - o que ió foi exlêrnodo com o AutorizoçÕo poro Adilivo, cobendo tÕo

somênte o onólise dos ospectos iurídicos-formois do instrumento controluol que viso implemêntoÍ.

O cerne do queslôo repouso no possibilidode de reolizoçÕo de um 4o têrmo de

odilivo oo controlo n" 201902óó.

NojUslifico.iivoopresentodopelosecretÓrioMUniCipoldelnfroestrutUro,demonstrou

o necessidode de prorrogoçÔo de prozo com o Controiodo R & J CAMPOS SERVIÇOS LÍDA - ME'

lendo em visto o monutençÔo do volor originol do controto em telo' bêm como' o necessidode de

continuidode dos serviços, que forom prestodos regulormente' sem ocoírêncio de odvertêncios ou

notificoÇôes Ô controtodÕ.

Ademois,oControto2o|9o266,outorizooolleroÇÕodomesmo.Nestecos

demostro o necessidode de oditomenlo de prqzo'

ASSUNTO: PED DO DE ADIT]VO DE PRAZO
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