
l- Troto-se, o Presente, de procedimento de Tomodo de Preços sob n' OO4/2018 - ÍP

que culminou no controtoÇÔo do emp

ll- Consoontê Juslificot

reso Et Mou

ivo oriundo do Secrelorio Municipol de Assislêncio Sociol e
RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇ Ão EIRÉLl.

pedido do ContÍotodo Íoi solicitodo oditivo de Prozo'

,r. Nos termos do porógrofo único, do ortigo 3g, do Lei de LiciroçÕes' veio o

procedimento, poro êmissôo de poÍeceÍ prévio'

Ressolle-se' primeiromenle' que nóo cobe o este PÍocurodoÍ o onôlise do mérito

odminiskotivo (conveniêncio, "o"n-""ã.d" 
de suq Íeolizoçôo). conduto que Íecoi sobre o pêssoo

do Administrodor PÚblico - t o;'';;;"'"odo com o A:tol1oÇÕo poÍo Aditivo' cobendo lÔo

somente o onólise oo' o'pttro' iJ'iJicos-Íormois do instrumenlo controluol que viso implêmênlor'

lV' O cerne do queslóo Íepousq no possibilidode de reolizoÇôo de um 2' termo de

odilivo oo controto n" 20180262

t§;
àá

nrpú eLrcn çtoiRATlvA Do BRASIL

ESTADO DO PARA

PÍefeitura MuniciPal de ltaituba

A conlÍqlonle êncominho pedido dê oditivo dê prozo iustif,condo que lem inleÍesse

em proÍogor por fgO (cenlo e oifentol aios em 
'o'Ôo 

de queslóes pÔntuodos no iu§lificolivo'

Ademois' o ClÓusulo Décimo Nono do Conlroto 20180262' outorizo o olleroÇÔo do

mêsmo. Nesle coso' demostro o necessidode de oditomento de pÍozo'

v' oemostÍodo o possibilidqde de reolizoçôo do Termo de Aditivo' possemos' por fim'

à onôlise de regulo'iOoO" a" 
'uo 

ã'-*o o que se denoto do Minuto do 2o TeÍmo de oditivo que segue

o presenle,

SolisfeitoêstóocoputdoqÍtigoóo'doLeiE'6óó/g3quedispõe:

"Art óO' os controÍos e seus odiÍomenlos serÕo lovrodos n

rtporliçots inleressodos' os quois monterõo orqui
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Ademois, consoonte se infeÍe do orl' ól do LeiGerqlde LiciloÇÕes' lodos o§ rêqui§ilos

ori mencionodos forom §otisfeitos: consrom expressos os nomes dos portes {Fundo Municipol de

Assislêncio Sociol e EF MouRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI)' conslo oindo o finolidode

(reolizoÇõo do 2o Termo de Aditivo)' o oto' que outorizou suo lovÍoluro {controto 201802ó2)' nÚmero

do processo licifotório {Tomodo de Preços n" oo4/2018) e' finolmenle' o sujeiçõo à Lei e os clôusulos

controluois. o que neslo situoçÕo espêciol verifico-se no clóusulo lo que prevê o odilivo dê prozo

Vl' lslo poío considerondo o documentoçÕo e justificotivo opresentodo e os

preceitos legois relotivos à questÕo conslolo-sê o possibilidodê de rêolizoÇÕo do 2'Termo de Aditivo

oo ConlÍolo no 201802ó2, visondo o proÍrogoçÕo do prozo'

REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

cronológico dos sêus outógrofos e regislro sislemólico do seu

extroto, solvo os relolivos o direitos reois sobre imóvêis' que se

formolizom por inslrumenlo lovrodo em cortóÍio de nolos' de

tudo juntondo-se cÓpio no processo quê lhe deu origem"'

Porecer nÔo vinculonle, meromente opinolivo

Solvo melhor juízo, é como ênlendemos'

ITAITUBA - PA o de 2019.

Alem so

Procurod JU nicipol
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