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REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTAOO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ttaituba

O Secrelório Municipol de plonejomento encominhou oo
Deportomento de Compros e Licitoçõo do prefeiluro Municipol de lloitubo/pA -
DICOM, jusÍificotivo e pedido de pronogoçõo de prozo do lovro do empreso JR

sERV|ÇOS NAVATS LTDA.

A controÍonle encominho pedído de oditivo de prozo justificondo

que lem interesse em prorrogor ote 09.0ó.2019, em rozÕo de questôes pontuodos

no iustificotivo.

Nos termos do porógrofo único, do orligo 38, do Leide Liciloções, veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nõo cobe o esle procurodor o onólise

do mérilo odminisirolivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduto
que recoi sobre o pessoo do Administrodor público - o que jó foi externodo com o
Aulorizoçõo poro Aditivo, cobendo lôo somen.te o onólise dos ospeclos .iurídicos-

formois do inslrumenlo controluol que viso implementor.

O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoÇõo de u
Íermo de oditivo oo controto n 20180204.

PARECER JURíDtCO/pMt/DtCoM/ 20l 9

CONTRATO N":20180204
oBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE
PARA MUNICíPIO DE ITAITUBA.

EMPRESA ESPEC|AL|ZADA PARA AQUtStÇÃO DE UMA
DE SAÚDE (UBSF) ITINERANTE, EQUIPADA E MOBILIADA

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITJVO DE PRAZO

CONTRATADA: JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
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No lustificotivo opresentodo pelo Secrelório Municipol de Soúde,

dode de prorogoÇÕo de prozo com o Conirotodo JR

, tendo em vis'lo o monutenÇõo do volor origino do conlroto

o necessidode de conlínuidode dos serviços, que forom

e, sem ocorrêncio de odvertêncios ou nolificoções pelo

Ademois, o Conholo 20180204, outorizo o olteroçôo do mesmo. Neste

coso, demoslro o necessidode de oditomenlo de prozo.

Demoslrodo o possibllidode de reolizoçõo do Termo de Adítivo,

posie.mos, por fim, à onólise de reguloridcde de suo formo, o que se denolo do

MinqÍo do lo Termo de oditivo que sêgue o presente.

Solisfeito esló o coput do orÍigo ó0, do Lei 8.666193 que dispÕe:

Art. ó0. Os controlos e seus odilomenÍos serõo lovrodos nos

interessodos, os quois monterõo orquivo cronológico dos seusreporlições
t.
', outógrofos e registro sistemólico do seu extroto, solvo os relotivos o direitos reois

i,
sobre imóveis, que se formolizom por instrumento lovrodo em cortório de nolos, de

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

". NAVAIS LTDA), consto oindo o finolidode (reolizoçõo do l" Termo de Aditivo), o
I que outorizou suo lovroturo (conlroto 20180204), número do processo licilotóri

l, OOt/ZOlACf e, finolmente, o sujeiçÕo à Lei e os clóusulos controtuois.

' Ademois, consoonte se infere do ort. ól do Lei Gerol de LicitoçÕes,

lodos os requisitos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom expressos os nomes

dos portes (Fundo Municipol de Soúde do Município de lloitubo e JR SERVIÇOS

\
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Ressolle-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e Írobolhisto

do Conirotodo.

lslo posto, considerondo o documenloçõo e justificolivo

opresenfodos e os preceilos legois relolivos à questõo, constoÍo-se o possibilidode

de reolizoçõo do l' Termo de Aditivo oo Controto n" 201 80204, visondo

proÍrogoçõo do serviço em opreço.

Porecer nôo vinculonte, meromente opinolivo.

Solvo melhor juízo, é como entendemos.

ITAITUBA - PA, 08 de Joneiro de

Alemis uso

JU unicipol

OAB/PA n" 9.9

A.

Procurodôr
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