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Nos termos do porogrolo únlco' do oÍÍigo 38'
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Ressolte-se' Primeiromenle, que nÕo cobe
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Aditivo oo controto n" 20190039
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o Presente'
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ir do vencimento

de despesos oindo Pendenles

ode de Íeolizoçoo do Termo de Adiiivo' Possemos'

suo Íorrno, o que se denoto do Minuto do 2

do Lei 8.6óó/93 que dispÔe:
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do ortigo 60'
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Art. óO' Os controtos e seus oditomenÍos seróo lovrodos nos reportiçÕes

inreressodos, os quois monrerõo orquivo cronológico dos seus outógroÍos e registro

sistemótico do seu extrolo' solvo os relotivos o direilos reois sobre imóveis' que se Íormolizom

por instrumento lovrodo em corlório de notos' de tudo iuntondo-se copio no processo que

lhe deu oÍigem".

Solvo melhor iuízo, é como entendemos

ITAITUBA - PA, 04 de Feverelro

Alem de Souso

I - OAB/PA n" 9'9ó4

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

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

Municipol de Assistêncio Sociol e C L DA SILVA COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI ME)' consto

qindo o finolidode {reolizoçÕo do 2o Termo de Aditivo)' o o'to' que outorizou suo lovroturo

(controto 2O]9OO3?), nÚmero do processo licitotorio (Processo de PregÔo Presenciol no

0Ol /20'19 - PP) e. Íinolmente' o sujeiçÕo à Lei e os clóusulos controtuois'

No mois' cumpre ressoltor que o prozo em telo {ó0 dios)' tem o objetivo Único

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

pelo Secretório Municipol de Assistêncio Sociol' nõo obrindo morgem poro emissoo de

novos Soliciloções de Despeso dentro do referido prozo'

lsto poslo, conslderondo o documentoçÔo, iuslifjcotivo opresentodo e os

pÍeceilos legois relotivos o queslÕo' constoto-se o possibilidode de ÍeolizoçÕo do 2" Termo

de Aditivo oo Controto n'20190039'

Porêcer nÕo vinculonte' meromente opinolivo'

Procurodor lurídi
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