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OS TERRAP LANAGEM LTDA

O Secretório Municipol de lnfroestruturo encominhou o DireloÍio de

Compros e Licitoçõo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM' pedido de

pronogoçôo de prozo do coniroiodo' Justificotivo' Termo de Aceiie e Conlrolo no

CONTRAIADA: C M SERVI

20170256

No justificolivo

lnfroestruiuro, demonstrou o

Conlrolodo C M SERVIÇOS TE

A controtonte encominho pedido de 
"On*".1: :::::":tT:::

que tem interesse em prorrogor por iguol período' ou seio' ote 30/ i 1 l2O2O' em tozoo

de queslões Pontuodos no Pedido'

Nos termos do porógrofo Único' do oriigo 38' do Lei de LicitoÇões' veio

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio'

Ressolte'se' primeiromente' que nôo cobe o este Procurodor o onolise

do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo)' condulo

que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que ió foi exiernodo com o

Autorizoçõo poro Aditivo' cobendo tõo somente o onolise dos ospecios jurídicos-

formois do inslrumento controiuol que viso implemenlor'

O cerne do questõo repouso no possibllidode de reolizoçõo de um 5'

Termo de Aditivo oo controto no 2017025ó'

opresentodo pelo Secretório Municipol de

necessidode de pronogoçõo de prozo com

RRAPLANAGEM LTDA' tendo em visto o monutenç

o:
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do volor originol do controto em telo' bem como' o necessidode de continuidode

dos serviços, que forom prestodos regulormente' sem ocorrêncio de odvertêncios

ou notificoções à controtodo'

Ademois' o Controto 20'l7025ó' outorizo o olteroÇõo do mesmo Neste

coso, demoslro o necessidode de oditomento de prozo'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim' Ô onorisl I" "g'ro'ioooe 
de suo formo' o que se denoto do

In,nu," oo 5o TeÍmo de odilivo que segue o presente'

Sotisfeito e'tó o coput do orligo ó0, do Lei 8.óóó193 que dispõe:

Art' óO' Os conlrotos e seus oditomentos serõo lovrodos nos

reporlições interessodos' os quois monlerôo orquivo cronológico dos seus

oulógrofos e registro 'i'te-ótito 
do seu extroto' solvo os relotivos o direitos reois

sobre imóveis' o'" 'u'o'rno*m 
por instrumenio lovrodo em coriório de notos' de

tudo juntondo-se cópio no processo que lhe deu origem"'
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Ademois, consoo nle se infere do ort' ó1 do Lei Gerol de LicitoÇões'

todos os requisitos oli mencionodos forom solisfeitos: constom expressos os nomes

dos Portes (MunicíPio de ltoitubo e C M SERVIÇOS TERRAPLANAGÉM LTDA)' consto

oindo o Íinolidode (reolizoçõo do 5' Termo de Aciitjvo), o oto, que outorizo U SUO

lovroturo (Controto 20 1702561, nÚmero do Processo licItotório de {Pregôo Presenciol

n'009/2017) e, finolmenle' o sujeiçôo à Lei e os clousuios conlrotuois'

Ressolte-se finolmente' o presenço do Íeguloridode fiscol e trobolhi

do Controtodo'
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lsto posto' considerondo o documentoçôo e iustificotivo

opresentodos e os preceitos legois relotivos à questÕo' consloto-se o possibilidode

de reolizoçôo do 5' Termo áe nOitivo oo Controto n' 20170256' visondo o

pronogoçÕo em oPreÇo'

Porecer nõo vinculonte' meromente oPinoiivo'

Solvo melhor iuízo' é como enlendemos'

ITAITUBA - PA, 0ó de MorÇo de

A Souso

Procurodor Juríd I - OAB/PA n" 9 '964
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