
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JU RíD|CO/DICO M /2020
pRocEsso DE rNÊxlGlBlUDADE N" 0ó022017 /0o4-tl
CONTRATO N": 201 2002903
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS COM VISIAS A ELABORAÇÃO E

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA

MUNICIPAL.

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONIRAIADO: C&D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS LTDA.

A Secretório Municipol de AdminislroçÕo encominhou oo
Deportomento de Compros e Licitoçôo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA -
DICOM, .juslificotivo e pedido de prorrogoçõo de prozo do controlodo C&D

CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS LTDA. referenle oo Procêsso de
lnexigibilidode 06022012/004-lL - Controto n" 201 2002903.

A controtonte encominho pedido de odiiivo de prozo juslificondo
que tem interesse em prorogor oté 3l l12l2O, em rozôo de quesÍões ponluodos no

iustificotivo.

Nos termos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de Licitoções, veio
o procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolte-se. primeiromenÍe. que nõo cobe o êsle Procurodor o onólise
do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), condulo
que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que jo foi externodo com o
Autorizoçôo poro Aditivo, cobendo lõo somente o onólise dos ospeclos iurídicos-
formois do instrumento conlroluol que viso implemenlor.

O cerne do queslôo repouso no posibilidode de reolizoçõo de um 4o

lermo de oditivo oo conlroio n' 20170029.

No jusÍificolivo opresentodo, demonstrou-se o necessidode de
pronogoçôo de prozo com o Conkolodo C&D CONTABILIDADE E APOIO
ADMINISTRAIIVO SS LTDA.

Ademois, o Controlo 2O170029, outorizo o olteroçõo do mesmo. Neste
coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo.

Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do lermo de AditiFôX \
possemos, por fim, à onólise de reguloridode de suo formo, o que se denoto be1 \
Minulo do 4o lermo de odilivo que segue o presente. 
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Sotisfeito esló o coput do ortigo óO' do Lei 8'666193 que dispÕe:

Art. óO' Os conirotos e seus 
- 
oditomentos serõo lovrodos nos

re po rt i Ç ões in t 
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ao " # 

.:iíÉ S,' :,.",,n ili'J':,'ffi l?li:§ ?I{,!,: :'}:
il;:"t'fii;;.?::'J::;:l:.Til,# **' iníumento to-urooo em cortório de noros' de

tudo juntondo-se cópio no piãtt*o que lhe deu origem"'

Ademois' consoonte se infere d9'ol 1l^d" 
Lel Gerol de Licitoções'

rodosos,"q,,i,ito,:lr::l#i:1,'*ngÉkl:'.'-'Jlffi 
'"^§t"Jl";f i§:i.i

dos portes (Fundo Muntctpol oe /1>)r>r-çr N'r: ;:i;;"; lreolizocôo do 4o Termo de
ADMtNlsTRATlvo s, t"or' iJ'i'ít ;i"; " 

finolidode írêolizoÇôo do 4o Termo de

Aditivo), o oto, que .r,.i]ài'iü ti.ãt''o (::*"t" 2oi7oo2el' nÚmero do

orocesso licitotório te'ot"'ioãã 'náIig;i'iJoo" 
n'ooozzotT/oo4-lL) e' finolmenle' o

írÉü;àGi " os clousulos conlroluois'

Resso*e-se Íinormente, o presenço do reguroridode fiscor e troborhisto

rsto posto, considerondo .o 93::1"J$:il"r.:r§:1,['.i.,.1l:
oorese nto doie-os [àceitos legois relotivos : q,'-"::1?'

.te reolizoÇõo do +'rt'mo oãlÉirivo oo Controto n'20170029 visondo pronogoçoo

do Conlrotodo.

do serviço em opreço'

Porecer nõo vinculonte' meromente opinotivo'

Solvo melhor iuízo, é como entendemos'

ITAITUBA - PA, l3 de ogosto

Alem Souso

Procurod JU nicipol
OAB An" 964
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