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PARECER JU RíUCO/PMI/DICOM/2020
CONTRATO No: 20120258

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADA: J G A NOGUE]RA EIRELI

A Secrelório Municipol de lnfroestruluro encominhou o Direiorio de

Compros e Liciloçõo do Prefeituro Municipol de lÍoitubo/PA - DICOM, pedido de
prorrogoçõo de prozo do controtodo. Justificolivo, Termo de Aceite e Conlroto n"

20170258.

A conlrotonle encominho pedido de odilivo de prozo justificondo

que lem interesse em pronogor por iguol período, ou se.io. oté 2410712021, em rozôo

de questões ponluodos no pedido.

Nos termos do porógrofo único, do ortigo 38. do Lei de Licitoçôes, veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromenle, que nÕo cobe o esÍe Procurodor o onólise

do mérilo odminislrotivo {conveniêncio, oporlunidode de suo reolizoçÕo), conduto
que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o que jó foi externodo com o

Autorizoçõo poro Aditivo, cobendo tôo somenle o onólise dos ospeclos.iurídicos-

formois do instrumenlo conlrotuol que viso implementor.

No jusÍif icolivo opresenlodo pelo Secreiório Municipol de
lnfroestruturo, demonslrou o necessidode de pronogoçõo dê prozo com o

Controtodo .J G A NOGUEIRA ElRELI, tendo em visto o monulençôo do volor origino

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um g"

Termo de Aditivo oo controto n' 201 70258.
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do conlroto em telo, bem como, o necessidode de continuidode dos serviços, que

forom prestodos regulormente. sem oconêncio de odvertêncios ou notificoçÕes à

controlodo.

Ademois, o Controto 201 70258, oulorizo o olleroçôo do mesmo' Neste

coso. demostro o necessidode de oditomento de prozo.

Demosirodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de Adiiivo,

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

Minulo do 8" Termo de odilivo que segue o presente.

SotisÍeilo estó o coput do orligo ó0, do Lei 8.666193 que dispôe:

Art. 60. Os controtos e seus oditomenlos serÕo lovrodos nos

reportiÇões inleressodos, os quois monterôo orquivo cronológico dos seus

ou.tógrofos e registro sistemótico do seu exlroto, solvo os relotivos o direilos reois

sobre imóveis, que se formolizom por instrumenlo lovrodo em cortório de noios, de

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

Ademois, consoonte se infere do ort. ól do Lei Gerol de Licitoções'

todos os requisilos oli mencionodos forom soiisfeitos: constom expressos os nomes

dos porles {Município de ltoitubo e J G A NOGUEIRA EIRELI), consÍo oindo o

finolidode (reolizoÇôo do 8o Termo de Aditivo), o olo, que outorizou suo lovroturo

(controlo 20170258l, nÚmero do processo licitotório de (Pregõo PÍesenciol no

OO9/2O17) e, finolmenle. o sujeiçõo à Lei e os clóusulos controiuois'

Ressolte-se finolmenÍe, o presenÇo do reguloridode fiscol e lrobolhisl

do Controtodo.
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lsto posio. considerondo o documentoÇõo e justificolivo

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

de reolizoçÕo do 8" Termo de Aditivo oo Conlroto n" 2017O258' visondo o

pÍoÍogoÇõo em opreço.

Porecer nÔo vinculonte, meromênie opinolivo'

Solvo melhor juízo, é como enlendemos'

ITAITUBA. PA, 30 dE NO mbro de 2020.

Souso

Procurodor JurÍdico Munici t-o n'9.964
A A.
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