
ffi
cryb

REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E5TADO DO PARÁ

Prefeitu ra MuniciPal de ltaituba

PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/2OI 9

CONTRAIO N":20180199
õj;õ; ôNinnrÀCno DE EMPRESA NA PRESTAÇÃo DE

ÀãÉNcinr.aer.rro or pÀssRceNs eÉnrns EM ÂMBlTo NACIoNAL'
SERVIÇOS DE

ASSUNIO: PEDIDO DE ADIT

CONIRATADA: VIA BRASIL

RAZO
& TURISMO LTDA - ME

IVO DE P

VIAGENS

A Secretório Municipol de Assistêncio Sociol encominhou oo

Deportomento de Compros e Licitoçôo do Prefeituro Municipol de ltoiÍubo/PA -

DICOM, justificotivo e pedido de pronogoçôo de prozo' iuntomenle com o

onuêncio do conlrolodo VIA BRASIL VIAGENS & ÍURISMO LTDA - ME'

Aconlrotonteencominhopedidodeoditivodeprozo.justificondo

que Íem inleresse em prorrogor por iguol período' ou sejo' se estendendo olé

24.04 2020 em rozôo de questões pontuodos no iuslificotivo'

Nos termos do porágrofo Único' do ortigo 38' do Leide Licitoçôes' veio

o procedimenlo, poro emissÕo de porecer prévio'

Ressolte-se, primeiromenle. que nÔo cobe o este Procurodor o onólise

doméritoodministrotivo(conveniêncio,oportunidodedesuoreolizoçõo)'conduto

que recoi sobre o pessoo do AdminisÍrodor PÚblico - o que jó foi externodo com o

Aulorizoçõo poro Aditivo, cobendo lôo somente o onólise dos ospectos jurídicos-

formois do insirumenÍo controiuol que viso implementor'

O cerne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um lo

termo de odilivo oo controio n" 20'180]99'

No justificolivo opresentodo pelo Secretório Municipo I de Assistêncio

Sociol, demonstrou o necessidode de prorrogoçÕo de prozo com o controt

VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA, tendo em vislo o monulençôo do v
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originol do coniroto em ielo, bem como. o necessidode de conlinuidode dos

serviços. que forom prestodos regulormente, sem oconêncio de odvertêncios ou

notif icoçôes pelo controlodo.

Ademois, o Conlroto 2Ol80l 99, oulorizo o olteroçõo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de odilomenlo de prozo'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de Adiiivo'

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

Minuto do 1' Termo de oditivo que segue o presenle.

Solisfeito esló o coput do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispõe:

Ar1. ó0. Os controtos e seus oditomenÍos serõo lovrodos nos

reportições interessodos, os quois monlerõo orquivo cronológico dos seus

oulógrofos e registro sistemótico do seu exÍroto. solvo os relolivos o direiÍos reois

sobre imóveis, que se formolizom por instrumenio lovrodo em corlório de notos, de

ludo juntondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do orl. ól do Lei Gerol de Liciloções,

todos os requisitos oli mencionodos forom sotisfeilos: constom expressos os nomes

dos portes (Fundo Municipol de Assistêncio sociol e vlA BRASIL VIAGENS & TURISMO

LÍDA - ME), consto oindo o finolidode (reolizoçôo do 1o Termo de Adilivo), o oto,

que outorizou suo lovroturo (controlo 20l80l99), nÚmero do processo liciiolório de

(Pregõo Presenciol n' 033/201 8-PP) e, finolmente, o sujeiçôo à Lei e os clóusulos

controtuois.

Ressolle-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e troboln,tfÕb
do Controtodo (. 
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lsto posto, considerondo o documenioçôo e .iustificotivo

opresentodos e os preceilos legois relotivos à questõo, consioto-se o possibilidode

de reolizoçÕo do I o Termo de Aditivo oo Conlroto n" 201 80'l 99, visondo

pronogoÇôo do serviço em opreço.

Porecer nõo vinculonte, meromenle opinolivo.

Solvo melhor juho, é como enlendemos.
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