
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

O Secretório Municipol de SoÚde encominhou oo Deporlomento

de Compros e Liciloçôo do Prefeiluro Municipol de lloitubo/PA - DICOM,

juslificoÍivo e pedido de inclusÕo de "finolidode" no Clóusulo Décimo Segundo

no conlroto ocimo descrito referenle oo certome n" 048/2018-PP

Trolo-se de onólise de soliciloçôo de lo Termo Adilivo oo Conlrolo n"

20180249 que lem por ob.ielo o AQUlslÇÃo DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELEIRICO E

CONSTRUÇÃO.

A Licitoçõo foi reolizodo no modolidode PregÕo Presenciol tendo

sido controtodo com o pessoo iurídico TERILENE SIMÔES AGUIAR - ME.

É o sucinlo relotório

PÍeliminormente, cobe esclorecer que o Procurodor exoro

monifestoçõo, sob o prismo estrilomenle jurídico, nôo lhe compelindo odentror

no conveniêncio e nem onolisor os ospectos de noturezo eminentemenle

odministrotivo.

Assim, do onólise dos informoçÕes e documentos opresentodos,

depreende-se que o Termo Aditivo preiendido possui um obielivo: A inclusõo do

pARECER JURíDICO/PMr/DTCOM/2Ol I
PREGÃO PRESENCTAT - 048/2018 - ??

CONTRATO N": 20180249

OBJEIO: AAUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAUTICO, ELÉIRICO E CONSTRUÇÃO PARA

AIENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE ALTERAÇ Ão DE CLAUSULA AO CONTRAIO.

CONTRATADO: TERILENE SIMÕES AGUIAR . ME

pRocEsso ADMtNtsTRATlvo - 053/201 I
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finoLidode "4.490.52.00 - Eouioomento Petmonenrê " no Clóusulo Décimo Segundo

oo conÍroto em epígrofe.

Dionte do possibilidode legol de odilqmento, previomenle à

efelivoçõo do olleroçôo do inslrumenlo, o AdmlnistroçÔo deveró observoÍ olguns

ospectos procedimentois, quois sejom:

o) juslificotivo opto o demonstror o superveniêncio do foto

ensejodor do olteroçõo controluol;

c) Autorizoçôo do outoridode compelente;

d) comprovoçôo de monutençõo dos mesmos condições de

hobiliioçõo exigido em licitoçÕo, conforme orligo 55, Xlll, do Lei n' 8'óóó193'

De Íudo exposto, conclui-se que forom cumpridos os requisitos

exigidos poro o olteroçõo conlrotuol, procedendo-o otrovés do Termo Aditivo,

motivo pelo quol, esle Procurodor Jurídico Municipol, oPiNA pelo prosseguimento

do feilo, com o possibilidode legol do inslrumento indicodo.

É o porecer, sub censuro.
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