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CONTRAIO N":201801?7
õ;j;õ; -cóNiBnrnÇÃo DE EMPRESA NA PRESTAÇÃo DE sERVIÇos DE

ÀoeNctnr.aeNro DE PÁssAcENS AÉREAS EM ÂMBlTo NACIoNAL'

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

RrpúsLtce rroeRATlvA Do BRASIL

esraoo oo PeRÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

CONTRATADA: VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA -ME

O Secretório Municipol de Adminisiroçõo encominhou oo

Deportomento de compros e LicitoçÔo do Prefeiiuro Municipol de lÍoitubo/PA -
DICOM, justificotivo e pedido de pronogoçôo de prozo' junlomente com o

onuêncio do controtodo VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA - ME'

AControtonteencominhopedidodeoditivodeprozojuslificondo

que tem inieresse em prorrogor por iguol período' ou sejo' se eslendendo olé

24.04.2020, em rozõo de quesiões pontuodos no justificolivo'

Nos termos do porógrofo Único, do orligo 38' do Leide Licitoções' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio'

Ressolte-se, prlmeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odministroÍivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo)' conduto

que recoi sobre o pessoo do AdminisÍodor PÚblico - o que ió foi externodo com o

AutorizoçÕoporoAditivo,cobendotÔosomenleoonólisedosospectosjurídicos.

formois do instrumento controluol que viso implementor'

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um l'

termo de oditivo oo controlo n" 201 80197

No justificotivo opresentodo pelo Secretório Municipol de

Adminiskoçôo, demonstrou o necessidode de pronogoçôo de prozo com

Controtodo VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA - ME' iendo em visto
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monuÍençÕo do volor originol do controlo em lelo, bem como, o necessidode dê

conÍinuidode dos serviços, que forom prestodos regulormente, sem ocorrêncio de

odvertêncios ou notificoçôes pelo con'trotodo'

Ademois, o Controto 20180197, outorizo o olteroÇÕo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de oditomento de prozo.

Demosirodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim, à onÓlise de reguloridode de suo formo, o que se denoto do

Minuto do lo Termo de oditivo que segue o presenle.

Sotisfeito esló o coput do orligo ó0, do Lei 8.666193 que dispÔe:

Art. ó0. Os controtos e seus odilomenlos serõo lovrodos nos

reporllÇões lnteressodos, os quois monterõo orquivo cronológico dos seus

oulógrofos e regisiro sistemólico do seu exlrolo, solvo os reloiivos o direilos reois

sobre imóveis, que se formolizom por instrumento lovrodo em cortório de notos, de

tudo iuntondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

Ademois. consoonle se infere do ort. ól do Lei Gerol de LicitoçÕes'

todos os requisiÍos oli mencionodos forom solisfeilos: constom expressos os nomes

dos portes (Prefeiluro Municipol de ltoitubo e vlA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA

- ME), consto oindo o flnolidode (reolizoçÕo do l'Termo de Aditivo)' o oto' que

outorizou suo lovroturo {controto 2olBO]|97), nÚmero do processo liciÍo'tório de

(Pregôo Presenciol n" 033/20I8-PP) e, finolmenle, o sujeiçÔo o Lel e os clóusulos

conkotuois.

Ressolte-se finolmenle, o presenÇo do reguloridode fiscol e kobolhi

do Controtodo.
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lsto posio, considerondo o documenloçôo e justificotivo

opresentodos e os preceitos legois relotivos ô quesiõo, consloto-se o possibilidode

de reolizoÇõo do l. Termo de Aditivo oo controto n" 201 801 97, visondo

prorrogoçõo do serviço em oPreço.

Porecer nÕo vinculonte, meromenle opinotivo.

Solvo melhor juízo, é como entendemos.
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