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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municioal de ltaituba 

PARECER JURÍDICO/DICOM/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020 - PP 
CONTRATO Nº 20200093 
ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (4J C!Jl, .::) 
CONTRATADO: A C DA SILVA COMÉRCIO E VARI EDADES EIRELI 

C ~Eh.: rs t::irio 1.~1y 1ic-;pcil encaminhou ao Departamento de Compras e 

Lici1oção da Prt:feduro Municipal de ltaituba/PA- DICOM, justificativa de prorrogação de 

prazo referente ao Contrato nº 20200093. 

~h s tmmos do r., c-1•.-:: ,Jrc fo único, do artigo 38, da Lei de Licitações, veio o 

pro::edimen~o, ;-;::. :·a smissão de parecer prévio. 

Res~alte-se, primeiramente, que não cabe a este Procurador a análise do 

mérito administrotivo (conveniência, oportunidade de sua realização), conduta que recai 

sobre e pess,)o (i,:, /1 .-:! ministrador Públic,c -- o c1 .. 1e já foi externado com a Autorização para 

Aditivo, cabendo tão somen te a onólise dm aspectos jurídicos-formais do instrumento 

contratual que visa implementar. 

O cerne da questão repousa na possibilidade de realização de l º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 20200093. 

Na justificativa apresentada pelo Secretário Municipal, o mesmo alega que 

necessita do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do vencimento do contrato em 

epígrafe para con clusão do p,ocesso de pagamento de despesas ainda pendente. 

'Jemmtrada a possibilidade de realização do Termo de Aditivo, passemos, 

por fim, à análise de regularidarle de sua formo, o que se denota da Minuta do l º Termo 

de aditivo que segue o preser tA- . 

Satisfeito está o capu 1 do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispõe: 

j 
1 
1 
J 
J 
i ,, 

! 
f 
:1 
.~ 
1 



a 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Mu:i ·, ' 11 de ltaituba 

Art. 60. Os c ontrotos e seu~ aditamentos serão lavrados nas repartições 

interessadas, as quais manterão arc:iu ivo Cl'onológico dos seus autógrafos e registro 

sistemático do seu extrato, salvo os relativos o 1!, eitos reais sobre imóveis, que se formalizam 

por instrumento lavrado em cartório de notas, ue tudo juntando-se cópia no processo que 

lhe deu origem" . 

Ademais . consoonte si: i:ifere -~ .. ort. 61 da Lei Geral de Licitações, todos os 

requisitos ali mencionodm foram satisfeitos: coPstam expressos os nomes das partes (Fundo 

Municipal de Saúde e A C DA SI LVA COMÉRCIO E VARIEDADES EIRELI), consta ainda a 

finalidade (realização do 1 º Termo de Aditivo) , o ato, que autorizou sua lavratura (contrato 

20200093), número do processo licitntério (Processo de Pregão Presencial nº 008/2020 - PP) 

e, finalmente . a sujeõção à Lei e as clóusula:: contratuais. 

No mais, cumpr~ ressoltm q,Je o prazo em tela (45 dias), tem o objetivo único 

de viabilizar o cond.Jsão dos píOcessos de ".'n0amento de despesa, conforme informado 

pelo Coordenado,. não abrindo marnem poro emissão de novas Solicitações de Despesa 

dentro do referido prazo. 

is to posto, considerando o documentação, justificativa apresentada e os 

preceitos legais relativos à questão, constata-se a possibilidade de realização do 1 º Termo 

de Aditivo ao Contrato nº 20200093. 

Parecer não vinculante, meramente opinativo. 

Salvo melhor juízo, é como entendemos. 

IT AITUBA Jl 16 de março d~ 2011. tJi - J,~ ~ 
Herb~ uiz ~ uza Pinto 

Procurador Jurídico Municipal 
OAB/PA nº 24.041 
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