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O SecrelóÍio Municipol de Soúde encominhou oo Dêportomento de

Compros e Licitoçôo do Prefeiluro Municipol de lloilubo/PA - DICOM. .lustiÍicotivo de

pronogoÇÕo de prozo reÍêrente oo Coniroio n" 20190147.

Nos lermos do porógroÍo único, do ortigo 38, do Lei de Liciloções, veiô o

procedimenlo, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nõo cobe o esle Procurodor o onólise do

mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduto que recoi

sobre o pessoo do Adminislrodor Público - o que jó foi exlernodo com o Aulorizoçõo poro

Aditivo. cobendo tõo somenÍe o onólise dos ospectos jurídicosJormois do instrumento

controtuol que viso implemenlor.

O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçôo de l'Termo

Adilivo oo conlroto n' 20190147.

Demostrodo o possibilidode de reolizoçÔo do Termo de Aditivo, po

por fim, à onólise de reguloridode de suo Íormo, o que se denoto do Minulo do I

de oditivo que segue o presente.

os

Term

Sotisfeilo eíó o coput do orligo ó0, do Lei 8.66ó193 que dispôe:

No justificotivo opresenlodo pelo Secretório o mesmo olego que necessifo

do prozo de 60 lsessento) dios o portir do vencimento do contÍoto em epígroÍe poro

conclusôo do processo de pogomento de despesos oindo pendenles.
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Art. ó0. os conlrotos e seus oditomenios serôo lovrodos nos reportiçÕes

inieressodos, os quois monlerÕo orquivo cronológico dos seus ouiógrqfos e registro

sistemático do seu extrolo, solvo os relotivos o direitos reois sobÍe imóveis' que se ÍoÍmolizom

por instrumento lovrodo em coriório de notos' de tudo juntondo-se cópio no processo que

lhe deu origem".

Ademois, consoonie se inÍere do ori' 6l do Lei Gerol de LiciloÇões' lodos os

requisilos oli mencionodos Íorom sotisfeilos: constom expressos os nomes dos portes (Fundo

Municipol de SoÚde e A C DA SILVA COMÉRCIO E VARIEDADES ME)' consto oindo o

Íinolidode (reolizoçõo do l'Termo de Adilivo)' o oto' que ouÍorizou suo lovroiuro (Coniroio

n" 2or9or47), número do processo ricitotório (processo de pregÕo presenciol n" 018/201? -

PP) e, Íinolmenle, o sujeiçÕo ô Lei e os clóusulos controtuois'

No mois, cumpre ressoltor que o prozo em telo {60 dios)' tem o obielivo Único

de viobirizor o concrusôo dos processos de pogomento de despeso, conÍorme inÍormodo

pelo Secretório Municipol de SoÚde' nÕo obrindo morgem poro emissõo de novos

SolicitoçÕes de Despeso dentÍo do referido pÍozo'

lstoposlo,considerondoodocumentoçÕo.justificotivoopresentodoeos

preceitos legois relotivos o queslõo' constoto-se o possibilidode de reolizoÇÕo do lo Termo

de Aditivo oo Controto n'2Ol?0147 '

Porecer nÕo vinculonle, meromenie opinolivo'

Solvo melhor iuízo, é como enten

AITUBA - PA, 09 de Abril de 2020.IT
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Procurodor JurÍdico uni A n' ?.9ó4
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