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Nos têrmos do parágrafo único,
veio o procedimento, para emissão de parecer

A Secrêtária Municipal de ÀcininistraÇâo encam_inhou
Comprês e L1cltaÇâc cia prêfe..,rra Municl!,i:l de Itaituba/pÀ -
de prorrogaÇáo cle prazo leÍerên-'e ao Cfnt:eto n" 2Al9Ol44.

do artigo 38,
prévio.

ao Departamênto dê

Procurado! a análisê
r:êaIizêÇão), conduta
foi externado com a
aspêctos j urídicos-

DICOM, justiflcatlva

da Lei de Í,icitaÇôês,

Ressaltê-sê, pr.imeirênente, que não cabe a este
do mérito acLninistr.âtivo (conveniência, oportunidade de sua
que recai sobre a pessoa do Administrador público _ o que já
Autorização para Aditlvc, cdbendo tâo somente a anáfise dos
formais do instrumento contratual que visâ imp_Iernêntar.

O cerne da questão repousa
Aditivo ao Contrato no 20190144,

possibilrdade de realizaÇão de 1o Termo

Na justificati va apresentada pela
AdInlnistraÇão, a mêsma alega que necessita do prazo de
dô vencirÂenlo do contrato em epígrafe para conclusão
dêspesês ainda pêndentes.

Secletária Municipal de
60 (sessenta) dias a partar

do processo de pêgamento dê

Denostrada a possibi f rdade
passêmos, por fim, à análise de regulêridade
do 1" Têrno de aditivo qüe seque o presentê

de reê1izaÇão

de sLra folma,
Termo de Àditivo,
se denota da Minuta

do

o que

SatisfeÍto êstá o caput do artigo 60, da Lei g.666/93 que dispôe:

Art.
interessadas, as

sistemático do seu
se formalizam por
cópia no proces so

6C, as ac.itr,:t.rs e se]] ad têneitLas serâo la.rrados nas repartlÇõesqirals manterâo arquivo cronológico dos seus autógrafos e rêqis troextrAtO, salv6 65 relali.,.oS d direitos leais sobre imóveis,
lnstrumenic iâvrado em cartóric de nctas, dê tudo

que lhe dêu origêm,,.

PEDIDO DE ÀDITIVO DE PRÀZOÀsslrNro: (60 DrÀs)
CONTR"N,TÀDO PEDRO I BÀÍISIÀ DÀ SIL EPP

j untando-
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Àdenais, consoante se inferê 10 art. 61 da Lei Geral de ,icitaqÕês,
todos os requisitos ali nencionados f.:.r,.- -.atisfeitos: constan exptessos os nomes

das partes (Muni.clpio dê lLaitüoa - PtêfêiLura Municipal de Itâituba e PEDRO I.
BATISTÀ DÀ SILVA EPP), consta ainda a finalidade (realizaÇão do 1o Terno deAditivo),
o âto, que autorizou sua lavrâtura (Contr.ato 20L90744), númexo do processo
licitatório {Processo de Pregáo Presetl-r,-l nô 018/2019 - pp) ê. finâlrhente, a

sujeiÇão à Lel e às cláusu.las contlatuais.

No inais, cumprê r'esaialtar que o prazo en tela (60 diâs), têm o objetivo
único de viabilizàr a conclusão dos pro:essos de pagane[to de despesa, confotmê
informado pelo Secretário l.lunicipal de Ínfraestrutura, não abrindo nargen paxa

emissão de novas SolicitaÇôes de Despesa dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando â documentação, justif_icativa apresentada ê

os preceitos legais rêlaLivos à quêstáo, constata-§e a possibi.Iidade de realizaÇão
do l.' Termo de Aditivo ao Contlato 

^" 2Al9A\44.

Parecer não vraculante, meramente oplnativo

Salvo mêfhor juízo, é cono e:Ltendemos.

ITÀITUBÀ - PA, 09 de Abril C

Àte$is
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