
A SecÍeiorio Municlpol de lnfroestruiuro encominhou o Diretorlo de

Compros e Licitoçôo do Prefeiiuro Municipol de Itoitubo/PA - DICOM' pedido de

pronogoÇÕo de prozo do conlrotodo' Justificotivo' Termo de Aceite e Controto n'

REPÚBtICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

20170256

O cerne do queslõo repouso no possib

Termo de Adilivo oo controlo n" 20170256'

A coniroronre encominho pedido de "fiti"".1i :::::":tT:::
que tem interesse êm proÍrogor poriguol período' ou sejo' olé 2410712021 ' emrozoo

de questÕes Pontuodos no Pedido'

Nos termos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Lei de Liciloções' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio'

Ressolie-se' prlmeiromente' que nõo cobe o estê Procurodor o onólise

do mérito odminrskotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo)' conduto

que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que io foi exlernodo com o

Aulorizoçôo poro Aditlvo' cobendo tôo somenie o onólise dos ospectos jurídicos-

formois do inslrumenlo controtuol que viso implementor'

Nol uslificolivo opresentodo pelo Secretório Municipol de

ilidode de reolizoçôo de um ó"

mo
lnfroesÍruturo, demonstrou o necessidode de pronogoçõo de prozo co
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Controtodo C M SERVIÇOS TERRAPLANAGEM LTDA' têndo em vislo o monulenÇ



REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTÂDO DO PARÁ

Píefeitura M unicipal de ltaituba

do volor originol do controto em telo, bem como, o necessidode de conlinuidode

dos serviços, que forom preslodos regulormenle, sem ocorrêncio de odverlêncios

ou notificoções à controtodo.

Ademois. o Controto 2O170256' outorizo o olteroçôo do mesmo' Nesle

coso, demostro o necessidode de odltomenio de prozo

Demoslrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de AdiÍivo'

possemos, por fim, à onólise de reguloridode de suo Íormo, o que se denoto do

Minulo do óo Termo de oditivo que segue o presente.

Solisfeito estó o coput do ortigo ó0. do Lei 8.666193 que dispõe:

Art. ó0. Os

reportiÇões interessodos,

e seus oditomentos serõo lovrodos

monterôo orquivo cronológico dos

contÍotos

os quois

nos

seus

outógrofos e registro sistemotico do seu extrolo, solvo os relotivos o direitos reois

sobre imóveis, que se formolizom por inslrumenlo lovrodo em cortório de notos, de

tudo juntondo-se cópio no processo que lhe deu origem"'

Ademois, consoonle se infere do orl. ól do Lei Gerol de Licitoções'

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

dos portes (Município de lloilubo e c M SERVIÇOS TERRAPLANAGEM LÍDA), conslo

oindo o finolidode (reolizoçôo do ó'Termo de Aditivo), o oto, que oulorizou suo

lovroluro {Conlrolo 20l7O25ó), nÚmero do processo licitolório de (PregÔo Presenciol

n" OO9l2o17) e, finolmente, o suieiçõo à Lei e os clóusulos controtuois.

Ressolte-se Íinolmente, o presenÇo do reguloridode fiscol e lrobolhist

do Controlodo *v
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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

lslo poslo, considerondo o documenloçÕo e juslificotivo

opresentodos e os preceilos legois reloiivos o questõo' constoto-se o possibilidode

de reolizoÇõo do ó' Termo de Aditivo oo Controto n' 20170256' visondo o

prorrogoçõo em oPreÇo.

Porecer nõo vinculonte, meromente opinotivo'

Solvo melhor iuízo, é como entendemos'

ITAITUBA - PA, 30 de novembro de 2020.
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Procurodor .lurídico MuniciPo -o 9.964

Alemislókhles
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