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REPÚBLICA IEDERAÍIVA DO

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de lta

BRASIL

ituba

O Secrelorlo Municipol de Administroçõo

DepoÍtomenlo de Compros e LicitoçÕo do PÍefeituro Municip

DICOM. iuslificotivo e pedido de prorrogoÇôo de prozo do

AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA E

de lnexigibilidode 0103201 7/004-lL - Conlroto no Ol 48201 7'

encominhou oo

ol de lloltubo/PA -
controtodo ASP -

f erenle oo Processo

A controtonte encominho pedido de oditivo de proir.o justificondo

que tem interesse em prorrogor por iguol periodo' em rozõo de questÕes pontuodos

no lustif icotivo '

NoS termos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de LicitoÇ

o procedimento' poro emissõo de porecer prévio'

Ressolte-se' primeiromente' que nÕo cofre o este Procurodor

do mérito odminis'trolivo t"tn"""'U""'o' oportunidode de suo reolizoÇõo)

que recoi sobÍe o pessoo do Administrodor PÚblico - o que io Íoi externo

Autorizoçõo poro Adilivo' cobendo tõo somente o onÓlise dos ospeclo

formois do instrumento controtuol que viso implemen'tor'

Ões, velo

o onóllse

, conduto

do com o

s lurídicos-

I



termo de oditivo oo conlrolo n" 01 48201 7'

No iustificolivo 
opresentodo pelo Secretório Municipol de

AdminislroçÕo' dt*on't'ou- o necessidode de prorrogoÇõo de prozo com o

conirotodo AsP - AuToMA;io '"'*'ot 
E PRoDulos DE INFoRMATIcA LTDA'

Ademois' o ContÍoto O1 482017' oulorizo o olteroçÕo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo'

Demosirodo o possib*idode o" "':::;:: 
-;:::'i":1]::

possemos' Por fim' " :ffi .t:J:::ff:i","5;
Minuto do 3o Termo de ootrtvçr \'4uv Jvv -

Sotisfeito eslo o coput do ortigo óO' do Lel 8'666193 que dispoe:

Ari.

dos Porles (FUNDO MUN

REpúgt-lcn reoÉnat IVA DO BRASIL

ESTADO DO pnnÁ

Prefeitura MunlcrP al de ltaituba

\Z

O ceÍne do questÔo rePouso no possibilidode de reolizoçõo de um 3o

itomentos serÕo ,lovrodos 
nos

ó0. Os controtos e seus od

os quois monlerÕo orqulv o cronológico dos seus

os relolivos o direitos reots
rePortições interessodos'

ótico do seu extroto' soivo

o em cortório de notos' de
outógrof os e registro sisiem

om Por inslrumento lovÍod

sobre imoveis' que se formol

rocesso que lhe deu origem

ludo luntondo-se 
cóPio no P

rt. ól do Lei Gerol de Licitoções'

Ademols, consoonte se inÍere do o
nstom expressos os nomes

cionodos f orom sotisÍeitos: co
AUTOMAÇÃO

todos os requisitos oll men

ICIPAL DE ASSISIÊNCIA SOCIA

sto oindo o finolidode
LCASP

SERVIÇOS É PRODUTOS

de Aditivo), o oto' que outorlzou
de lnexigibliidode

(reolizoçÔo do 3o Termo
rocesso liclto'torio (Processo

01482017), nÚmero do P

DE INFORMATICA LTDA], CON

suo lovroturo (controto

n

01 03201 7/004-lL) e' Íinolmen te, o suielçÓo à Lei e os clóusu los conlroiuois'



REPÚ BLICA FEDERATIVA DO 9RASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M u niciPal de ltaituba

Ressolte-se finolmenle, o presenÇo do regulor dode fiscol e trobolhisto

do Con'lrotodo

lslo posto, considerondo o documenloçÔo e justificotivo

opresenlodos e os preceitos legois relotivos à questõo' constolo-se o posslbilidode

de reolizoçÕo do 3o Íermo de Aditlvo oo controlo no 01482017 visondo prorrogoçõo

do serviço em oPreço.

Porecer nõo vinculonte, meromente opinotivo'

Solvo melhor juízo, é como enlendemos

ITAITUBA -PA,29 de Agosto de 2019'

Atemislo ou so

Procurodor urÍdlco unicipol

OAB/PA n" 9,9
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