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REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M u nicipal de ltaituba

O SecreÍório Municipol de Educoçõo encominhou oo Deporlomento de
compros e LicitoçÕo do Prefeiluro Municipol de ltoitubo/pA - DlcoM, justíficolivo e pedido
de prorogoçÕo de prozo, com o devido oceite do Controtodo.

A controionte encominho pedido de oditivo de prozo .iustiÍicondo que lem
o necessidode em prorrogor oté 30-10.2019, em rozôo de queslÕes pontuodos no
juslificotivo.

Nos termos do porógroÍo único, do ortigo 38, do Lei de LicitoçÕes, veio o
procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nôo cobe o esle procurodor o onólise do
mérito odministrolivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçÕo), conduto que recoi

sobre o pessoo do Administrodor Público - o que jó foi externodo com o AulorizoçÕo poro

Adilivo, cobendo ÍÕo somenie o onólise dos ospectos jurídicosJormois do instrumento

controtuol que viso implemenlor.

O cerne do questoo repouso no possibilidode de reolizoÇoo de um IoTermo

de Adiiivo de prozo de vigêncio oo controlo no 201?0089.

No justiÍicolivo opresentodo pelo Conlro'tonte, demonslrou o necessidode

de prorrogoçÕo de prozo com o Controtodo, lendo em visto os trômites necessórios

continuoçôo dos serviços. Neste coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo
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CONTRAIO No: 2019008, / IP No 02l20'l ?
OBJETO: CONTRATAÇÀO
ESCOLA MUNICIPAL DE EN
SANTO ANTONIO NO MUNICíPIO DE ITAITUBA-PARÁ.

DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA
SINO FIJNDAMENTAL ]IRADENIES III, LOCALIZADA NA COMUNDADE

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
CONIRATADA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
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PreÍeitura MuniciPal de ltaituba

Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo t:]""ff :t'ilj;t;::ff:
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::'#;;";ozo de visêncio que sesue o presente'

SotisÍeilo estó o coput do ortigo ó0' do Lêi 8'óóó/93 que dispÕe:
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lconlroto 20190O89)' nÚme

o Lei e os clorjsulos controluois

Rêssol'le-se Íinolrr'entê' o presenço do reguloridode {iscol e tÍobolhido do

Controtodo

de Aditivo de Prozo

lsto Posto, consideÍondoodocumenioçÕoelu

relotivos à questÕo , consloto-se o Possibilidod

preceitos legols
de vigêncio oo Controto 20190089
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Porecer nÓo vincul
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