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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

O Secretório Municlpol de Educoçõo encominhou oo

Deporiomento de Compros e LicitoçÕo do Prefeituro Munlcipol de

Itoitubo/PA - DICOM, iustificotivo e pedido de prorrogoçÓo de prozo'

com o devido oceite do Contrqtodo'

Acontrqtonteencominhopedidodeoditivodeprozo

justificondo que tem o necessidode em prorrogor por 'l 20 (cenio e

vinte) dios, em rozÓo de questóes pontuodos no iustificotivo'

NOS lefmos do porogroÍo Único' do ortigo 38' do Lei de

veio o procedimento' 
poro emissoo de porecer prévio'

LicitoçÓes'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

poro Aditivo, cobendo iÕo somente o onólise dos ospectos jurídicos-

formois do instrumento controiuol que viso implementor'

O cerne do questÕo repouso no possibilidode de

reolizoçoo de um lo Termo de Aditlvo de prozo de vigêncio oo

controto n" 2019008ó.

No solicitoçÕo opresentodo pelo Controtodo' demonstrou

q necessidode de prorrogoçÕo de prozo' tendo em visto os trÔmites

necessórios opós o conclusÔo do obro' ió que o porte executodo

equivole o 
,l00%. Neste coso' demostro o necessidode de oditomento

de prozo.

&ffi

dispÕe:

Art. ó0. Os con trotos e seus oditomentos serôo lovrodos nos

uois monterÕo orquivo cronológicodq
reportiçÕes interessodos' osq

seus outógrofos e registro sistemÓtico do seu extroio' solvo os relotiv

Demostrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de

Aditivo, pqssemos, 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 Presente'

Sotisfeitoestóocoputdoortigoó0,doLei8.óóó193que
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o direitos reois sobre imóveis, que se formolizom por instrumenio

lovrodo em cqrtório de notos, de tudo iuntondo-se cópio no processo

que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do ort' ó1 do Lei Gerol de

todos os requisitos oli mencionodos forom sotisfeitos:

dos pories (Fundo MuniciPol de
Licitoções,

constom

EducoçÕo e WT Engenhorio & Consultorio LTDA - ME)' consto oindo o

finolidode (reolizoçÕo do lo Termo de Aditivo de prozo de vigêncio)'

o oto, que outorizou suo lqvroturo (controto 2O18OO8ó)' nÚmero do

processo licitoiório n"01/20,l9 -TP e' finqlmente' o suieiçÕo à Lei e os

clÓusulos controtuois'

Ressolte-se finolmente' o presenço do reguloridode fiscol e

trobolhisto do Controiodo'

expressos os nomes

lsto Posto' considero

opresentodos e os Preceitos leg

ndo o documentoçõo e iustificotivo

ois relotivos o questõo' constqto-se o

possibilidode de reolizoçÕo do 1o Termo de Aditivo de Prozo

vigêncio oo Contrqto n" 2019008ó'

Porecer nÕo vinculonte' meromente oPinotivo'

Solvo melhor iuízo' é como entendemos'
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P,efeitura MuniciPal de ltaituba

ITAITUBA - PA, 1ó dE Agosto de 2019.
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