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PARECER JU RíDlco/PMuDlcoM/2ol I
CONIRATO N':20190266
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA IMPLANTAÇAo DE (1)

UM SIST EMA SIMPLIFICADO DA ABASTECIMÉNTO DA AGUA NA COMUNIDADE DE SÃO

BENEDI ro No t,tuNtcÍplo DE ITAITUBA'

ASSUNIO : PEDIDO DE ADITIVO DE PRA70

CONTRAIADA: R&JCAMPOS SERVIÇO S LTDA. ME

O Coordenodor Municipol de Ploneiomento encominhou oo

Deportomenio de Compros e LicitoçÔo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA -

DICOM. pedido de pronogoçõo de prozo do controlodo' Termo de Aceite de

oditivo, Justificotivo, ordem de serviço n'o24r2ol9 -PMl e controto n'20190266'

A controtodo encominho pedido de oditivo de prozo iustificondo que

lem inleresse em prorogor por l20 (cento e vinle) dios' ou seio' oté 27 10412020 ' em

rozÕo de questões pontuodos no pedido'

Nos termos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Leide Licitoções' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio'

Ressolte-se' primeiromente' que nõo cobe o esie Procurodor o onólise

do mérito odministrotivo (conveniêncio' oportunidode de suo reolizoçôo)' condulo

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

Autorizoçõo poro Aditivo' cobendo lôo somente o onólise dos ospecios juídicos-

formois do instrumenlo controtuol que viso implementor'

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um l'

termo de oditivo oo controto n'20190266'

No iustificotivo opresenlodo pelo Secretório r'aunrcioof (§:

lnfroestruiuro, demonslrou o necessidode de pronogoçõo de prozo t"t 
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Controtodo R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME, lendo em vislo o monutençôo do
volor originol do conlroto em telo, bem como, o necessidode de continuidode dos

serviços, que forom preslodos regulormente, sem ocorrêncio de odverlêncios ou
notificoÇões à conlrotodo.

Ademois, o Controto 201 90266, oulorizo o olteroçõo do mesmo. Nesle

coso. demostro o necessidode de odilomenlo de prozo.

Sotisfeito esló o copul do ortigo ó0, do Lei 8.ó66193 que dispôe:

Art. ó0. Os conlrolos e seus odilomentos serôo lovrodos nos

reportiçÕes interessodos. os quois monlerÕo orquivo cronologico dos seus

outógrofos e registro sistemólico do seu extrolo, solvo os relolivos o direitos reois

sobre imóveis. que se formolizom por instrumento lovrodo em corlório de notos, de
ludo junlondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

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

todos os requisilos oli mencionodos forom solisfeilos: constom expressos os nomes
dos porles (Município de lloilubo e R & J cAMpos sERVrÇos LTDA - ME), conslo
oindo o finolidode (reolizoçõo do l'Termo de Aditivo), o olo, oue outorizou suo
lovroturo (controto 20i902óó), número do processo licitotório de [Tomodo de
Preços no 010/201 9-PP) e, finormenre, o sujeiçôo à Lei e os cróusuros controruois.

Ressolte-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e lrobol
do Conlrolodo.

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 io Termo de odiiivo que segue o presenle.
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lsto poslo, considerondo o documenioçõo e iuslificotivo

opresentodos e os preceitos legois relotivos à questõo' constolo-se o possibilidode

de reolizoçôo do l' Termo de Aditivo oo ConÍroto n" 20190266' visondo o

pronogoçõo em opreço'

Porecer nõo vinculonte, meromenie opinolivo'

Solvo melhor juízo, é como enlendemos'

ITAITUBA - PA, 27 de Dezem 2019.

Procur J

Souso
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