
REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M u nic:pal de ltaituba

A Coordenodorio de Plonejomenlo encominhou oo Deportomento

de Compros e Liciloçôo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM,

justiÍlcotivo e pedido de prorrogoçõo de prozo do lovro do empreso COMPACTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LÍDA.

A conlrotodo encominho pedido de oditivo de prozo jusÍificondo que

tem inleresse em prorrogor oté 30.t0.2019, em rozÕo de questÕes pontuodos no

juslificotivo.

Nos lermos do porógrofo Único, do orligo 38, do Lei de Liciloções, veio

o procedimenlo, poro emissõo de porecer prévio'

Ressolte-se, primeiromenle, que nÕo cobe o este Procurodor o onólise

do mérilo odminislroiivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduto

que recoi sobre o pessoo do Adminislrodor PÚblico - o que já foi externodo com o

Auiorizoçõo poro Aditivo, cobendo tõo somenÍe o onólise dos ospectos jurídicor

formois do inskumento conlrotuol que viso implementor.

O cerne do queslÕo repouso no possibilldode de reolizoçõo de u

Termo de Aditivo de prozo de vigêncio oo coniroto n" 20180253'

pARECER JURíDICO/PMr/DICOM/ 201 9

CONTRATo N":20180253
OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EiúPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENAHRIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

VOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSIRUÇÃO DE UM MUTO DE

VILA DE BARREIRAS. NO MUNICTPIO DE ITAITLBA-PARA.
BÁSICOS, EXECUTI

CONTENÇÃO, NA

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIG ÊNcrR

CONIRATADA: COMPACIA CONSTRU Õrs r srnvt OS LTDA (FILIAL)
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No iuslificotivo opresentodo pelo Controtodo' demonstrou o

necessidode de pronogoçôo de prozo com o Controlonte' tendo em visto o

liberoçôo do Úliimo percenluol de 30% que foi condicionodo o visito técnico por

porle do Ministério do Desenvolvimento Regionol' Neste coso' demostro o

necessidode de odllomento de prozo'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim, à onÓlise de reguloridode de suo formo' o que se denoto do

Minuto do lo Termo de oditivo de prozo de vigêncio que segue o presenle'

Sotisfeito estÓ o coput do ortigo óO' do Lel 8'666t93 que dispÕe:

Art. óO' Os controtos e seus odilomenlos serõo lovrodos nos

reportiçôes interessodos' os quois monterÕo orquivo cronológico dos seus

outógrofos e regislro sistemóiico do seu extroto' solvo os relolivos o direitos reois

sobre imóveis, que se formolizom por instrumento lovrodo em corlório de notos' de

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

Ademois' consoonÍe se infere do ort' ól do Lei Gerol de Liciloções'

todos os requisiios oli mencionodos forom solisfeilos: conslom expÍessos os nomes

dos portes (Prefeituro Municipol de lloitubo e CoMPACTA CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS ITDA (FlLlAL))' conslo oindo o finolidode (reolizoçÔo do lo Termo de

Aditivo de prozo de vigêncio)' o oto' que outorizou suo lovroluro (conlroto

2Ol 80253), nÚmero do processo llcitolório n" OOI /2Ol B - RDC e' finolmente' o

suieiÇõo Ô Lei e os clóusulos controtuois'

t\--\
RessolÍe-sefinolmenle,opresençodoregUloridodefiscolekobolhls,t

ôí)
do Conkotodo \,
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lsto poslo, considerondo o documenloçÕo e justif icolivo
opresenrodos e os preceilos regois rerotivos o questõo, constoto-se o possibiridode
de reolizoçõo do * Termo de Aditivo de prozo de vigêncio oo controÍo no
201802s3.

Porecer nõo vinculon.te, meromente opinolivo.

Solvo melhor juízo, é como enlendemos

ITAITUBA - PA, 2t de Junho d 9

Alem

Procurod

Souso

unicipol

OAB/ A n 9.

hles A.
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