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ASSUNIO: PEDIDO DE ADnrvo or PRAZO (óO DIAS)

CONTRATA DO: A C DA SILVA COM Éncto r vanteoaors

A Secretório Municipol de AssisÍênclo Socio! encominhou oo Deportomento

de Compros e LiciloÇÕo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM' jusliÍicotivo de

pronogoçõo de prozo reÍerente oo Coniroto n'20190040'

Nos iermos do porógroÍo Único' do ortigo 38' do Lei de LicitoÇÕes' veio o

procedimenlo, poro emissôo de porecer prévio'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de Adilivo' possem

por Íim, à onólise de reguloÍidode de suo Íormo' o que se denoto do Minuto do l'Ter

de oditivo que segue o Presenle'

soÍisÍêito estÓ o coput do orligo ó0' do Lei 8 óóól93 que dispõe:

Ressolte'se. primeiromenÍe' que nõo cobe o este Procurodor o onólise do

mérilo odminislrotivo (conveniêncio' oportunidode de suo reolizoÇÕo)' conduto que recoi

sobÍe o pessoo do Administrodor PÚblico - o que iô foi exlernodo com o AulorizoçÕo poro

Adiiivo, cobendo lÕo somenle o onólise dos ospectos iurídicos-Íormois do inslrumento

controtuol que viso imPlemenlor'

o cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçÕo de 2'Termo

Aditivo oo controto n" 20190040'

No iustiÍicotivo opreseniodq pelo Secreiório Õ mesmo olego que necessito

do prozo de ó0 (sessento) dios o porlir do vencimenio do controlo em epíç1roÍe poro

conclusÕo do processo de pogomenio de despesos oindo pendenÍes'

o



8Uffi

Art' ó0' Os controtos e seus oditomentos seÍõo lovrodos nos reporliÇÕes

interêssodos, os quois monterÕo orquivo cronorógico dos seus outógroÍos e registro

sistêmótico do seu extroto' solvo os relotivos o direilos reois sobre imóveis' que se formolizom

por instrumenlo lovrodo em cortório de notos' de tudo ]untondo-se cópio no processo que
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olvo melhor juízo, é como eniendemos

lhe deu origem"'

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

requisitos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom expressos os nomes dos portes (Fundo

Municipol de Assistêncio 
'ot'o' " 

o C DA sltvA COMÉRCIO E VARIEDADES)' consto oindo o

finolidode (reolizoçÕo do 2 Teímo de Aditivo), o oto, que ouioÍizou suo lovroluro (controtc

20l9oo4o), nÚmero do processo licitotório (Processo de PregÕo Píesenciol n' 001/2019 - PP)

". 
finolmente, o suieiÇÕo à Lei e os clóusulos controtuois'

No mois' cumpre ressoltor que o prozo em lelo (ó0 dios)' tem o obietivo Único

de viobilizor o conclusõo dos processos de pogomento de despeso' conÍorme lnformodo

pelo Sêcreiório Municipol de Assistêncio Sociol' nõo obrindo morgem poro emissÕo de

novos Solicitoções de Despeso dentro do Íef erido prozo'

lsto posto, considerondo o documentoçÕo, jusiiÍicotivo opresentodo e os

preceitos legois relotivos o questÕo' constoto-se o possibilidode de reolizoçÕo do 2" Termo

de Aditivo oo Controto no 20190040'

Porecer nõo vinculonte' meromente opinolivo'
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