
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

O Secretório Municipol de Administroçõo encominhou oo

Deporlomento de compros e LiciÍoçõo do Prefeiluro Municipol de ltoitubo/PA

ótCOr,a, justificotivo e pedido de prorrogoçÕo de prozo do conkolodo C&D

CONTABILDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS LIDA, referente oo Processo de

lnexigibilidode 06022017 1004-ll- Conkolo n' 20170029.

Acontrolonteencominhopedidodeodllivodeprozojustificondo
que lem interesse em prorrogor por iguol período, em rozõo de questões ponluodos

no jusÍificolivo. cumpre mencionor que o controtodo concordo com prorrogoçõo,

nos mesmos motdes do conlrotoçõo iniciol.

Nos lermos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Leide LicitoçÕes' veio

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio'

Ressolle-se,primeiromenle,quenÔocobeoesleProcurodoroonólise
do mérito odministrotivo (conveniêncio, oporÍunidode de suo reolizoçÕo), condulo
que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que jó foi exÍernodo com o

Aulorizoçõo poro AdiÍivo, cobendo tÕo somenle o onólise dos ospeclos iurídicos-
formois do inslrumento conlrotuol que viso implemenlor.

O cerne do queslÔo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um 2o

termo de oditivo oo controlo n' 20170029.

No justificolivo opresentodo, demonslrou-se o necessldode de
prorrogoçÕodeprozocomoConlrotodoC&DCoNIAB|LIDADEEAPoIo
ADMINISTRATIVO SS LTDA.

Ademois, o Conlroto 20170029, oulorizo o olteroÇÕo do mesmo' N

coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo.
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Demoskodo 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 2o Termo de odilivo que segue o presenle.

Sotlsfeito esló o copul do orligo ó0, do Lei 8.666/93 que dispõe:

Art. ó0. Os conÍrotos e seus oditomentos serÕo lovrodos nos
reportiçôes inleressodos, os quois monterÔo orquivo cronológico dos seus

outógrofos e registro sislemótico do seu extrolo, solvo os reloÍivos o direitos reois
sobre imóveis, que se formolizom por instrumenlo lovrodo em corlório de nolos, de
tudo juntondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonle se infere do ort. ól do Lei Gerol de Lici'toçÔes,

todos os requisiios oli mencionodos forom solisfeiÍos: conslom expressos os nomes
dos porles (Fundo Municipol de Assistêncio Sociol e C&D CONTABILIDADE E APOIO
ADMINISTRAÍ|VO SS LTDA), consto oindo o finolidode (reolizoçõo do 2" Termo de
Aditivo), o olo, que oulorizou suo lovro'turo (controto 20170A29), nÚmero do
processo licitotório (Processo de lnexigibilidode n'0ó0220171004-lL) e, finolmenle, o
sujeiÇõo à Lei e os clóusulos controluois.

Ressolte-se finolmenie, o presenço do reguloridode fiscol e Írobolhisto
do Conlrolodo.

lslo poslo, considerondo o documentoçõo e justifico'tivo
opresentodos e os preceitos legois relolivos à queslÕo, consloto-se o possibllidode
de reolizoçõo do 2'Termo de Adilivo oo Controto n" 20170029 visondo prorrogoÇÕo
do serviço em opreço.

Porecer nõo vinculonte, meromente opinoÍivo.

Solvo melhor juízo, é como en'tendemos

ITAITUBA - PA. l4 de Novem rod
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