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REPÚBLICA FEDiRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

O Diretor de lluminoçôo PÚblico encominhou oo Deportomento de Compros

e LicitoçÕo do Pruttit''o r'a'ni"lpoiot 
'to''uoo"^ 

- DICoM' iustificotivo de pronogoçõo de

prozo reÍerente oo Controto n" 2019009ó'

Nos termos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Lei de Liciloções' veio o

procedimenlo, poro emissõo de porecer prévio'

Ressoltese' pÍimeiromenle' que nÔo cobe o este Procurodor o onólise do

mérito odminiskotivo (conveniêncio' oportunidode de suo reolizoçõo)' conduto que recoi

sobre o pessoo do raministrooor púbrico - o que jó foi extemodo com o Autorizoçõo poro

Aditivo, cobendo too 'ottnft 
o onólise dos ospeclos iuídicos-formois 

do instrumento

conlrotuol que viso imPlementor'

No iustiÍicotivo opresentodo pêlo Diíetor' o mesmo olego que necessito do

prozo de l8o (cento e olt"ntol-Oio' o portir do vencimento do conlroto em epígroÍe poro

concrusÕo do processo de pogomento de despesos oindo pendentes'

O cerne do queslÕo repouso no

Aditivo oo conkoto no 20190096'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçÔ

por fim, à onólise de reguloridode de suo formo' o que

de oditivo que segue o Presente'

possibilidode de reolizoÇÕo de lo Termo

o do Termo de Aditivo' Possêmos'

se denoto do Minulo do lo ÍeÍmo
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SotisÍeito estó o coput do ortigo ó0 do Lei 8.66ól93 que disPõe:



Art. ó0 Os controtos e seus oditomentos serôo lovrodos nos reportições

inieressodos, os quois monrerÕo orquivo cronorógico dos seus outógrofos e regislro

sistemóticodoseuextroto,solvoosrelotivosodireitosreoissobreimóveis,queseformolizom

por instÍumento lovrodo em cortório de notos' de tudo iuntondose cópio no processo que

lhe deu oÍigem".

Ademois' consoonte se inÍere do ort' ól do Lei Gerol de Licitoções' todos os

requisilos oli mencionodos Íorom solisleitos: constom expressos os nomês dos portes

(Município de lloitubo - Prefeituro Municipol de ltoitubo e DELVALLE MAÍER|A|S ELEIRICOS

LTDAI, consto oindo o Íinolidode (reolizoçÕo do 1o Íermo de Aditivo)' o oto' que oulorizou

suo lovroturo (Conkoto 2Ol90O9ó)' nÚmero do processo licitotório (Processo de Pregõo

Presenciol n" 010/2019 - PP) e, finolmentê' o suieiçõo à Lei e os clóusulos controtuois'

No mois, cumpre ressoltor que o prozo em telo (l8o dios)' tem o obietivo

único de viobilizoÍ o conclusõo dos processos de pogomento de despeso' conÍorme

inÍormodo pelo SecretóÍio Municipol dê lnÍroestruturo' nÕo obrindo morgem poro emissÕo

de novos soliciloçÕes de Despeso dentro do reÍerido prozo'

lslo posto, considerondo o documentoÇôo' jusliÍicolivo opresentodo e os

preceitos legois relotivos o queslõo' constoto-se o possibilidode de reolizoÇÕo do lo Termo

de Aditivo oo Controto n" 2019009ó'
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Porecer nÕo vinculonte, meromente opinotivo

Solvo melhor iuÍzo, é como entend os
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