
l-Troio-se,opresenle,deprocedimentodeTomododePreços-sobn'013/2019-TP
que culminou no controioÇÕo do empÍeso E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO EIRELI'

ll- Consoonte Justificqtivo oriundo do Secrelorio Municipol de lnfroeslrutro e pedido

do Controlodo. foi solicitodo oditlvo de prozo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitu ra Municipal de ltaituba

lll- Nos iermos do porÓgrofo Único, do ortigo 38, do Lei dê LiciloÇÕes' veio o

procedi'ne^lo. poÍo e'ni5sÕo de porecer previo

Ressolte-se,primeiromente,quenÔocobeoesteProcurodoÍoonólisedomérito

odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçôo), conduto que Íecoi sobre o pessoo

do Administrodor Público - o que jÓ Íoi exlernodo com o AuÍorizoÇÕo poro Aditivo, cobendo lÕo

somente o onólise dos ospectos jurídicos-formois do instrumenlo controtuol que viso implementor.

lV- O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoÇÕo de um 1'Teímo de

Aditivo oo controto n" 20194284

AcontrolonteenCominhopedidodeodilivodeprozojUs.lificondoquelemintêresse

emproíogorpor(]30Centoetrinto)diosemrozÕodequestõespontuodosnojus.tiÍico.tivo.
Ademois. o Controto 20190284. outorizo o olteroçõo do mesmo Ne§te coso'

demoslro o necessidode de oditomento de prozo.

v-DemoslrodÕopossibilidodedereolizoÇÕodoTermodeAdilivo'possemos'poÍfim'

à onôlise de reguloridode de suo formo, o quê se denoto do Minuto do loTermo de oditivo que segue

o presenle.

Soiisfeito estó o copuf do ortigo ó0, do Lei 8.óóó193 quê dispÕe:

"Art. 60. Os controios e seus odilomentos serÔo lovrodos

reportiÇÕes intêressodos, os quois monterÕo orq
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Ademois, consoonle se infere do ort ól do Lei Gerolde LicitoÇÕes' lodos os requisitos

oli mencionodos forom sotisfeitos: conslom expressos os nomes dos pÕrtes {Município de ltoitubo e E

FMoURASÉRVlÇosDECoNsTRUÇÂoElRELl),constooindoofinolidode{reolizoçõodo]oTermode

Aditivo). o oto, que outorizou suo lovroturo (Controto 201902841' nÚmero do processo licitotório

(Tomodo de PreÇos n' o l3i 20 l9) e' finolmenÍe' o suieiÇÔo à Lei e os clóusulos controtuois' o que neslo

situoÇÕo especiol vêÍifico-se no clóusulo l' que prevê o oditivo de prozo'

Vl- lsto posto considerondo o documentoÇõo e juíificolivo opresenlodo e os

preceilos legois relotivos o questoo constolo-se o possibilidode de reolizoçôo do l" Têrmo de Aditivo

oo controlo no 20190284, visondo o proÍogoçÕo do prozo'
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cronológico dos seus outÓgrofos e registro sislemólico do seu

êxtroto, solvo os rêlotivos q direitos reois sobre imóveis' que se

formolizom por instÍumên'fo lovrodo em corlório de notos' de

tudo iuntondo-se cópio no processo que lhe deu origem"'

Porecer nÓo vinculonte, meromente opino'livo'

TAITU BA - P de 2020.
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sotvo melhoriuÍzo. é como Én\de§'
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