
REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/2020
CONTRAÍO N": 20170254

OBJEIO: CONT RATAÇÃO DE EMPRÉSA PARA LOCAÇÀO DE VÉÍCUIOS E MAQUINAS

PESADAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRATARIA MU NICIPA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DÉ VIGÊNCIA

CONTRAÍADA: R&JCAMPOS SÉRVIÇOS LTDA - ME

A Secreiorio Municipol de lnfroestruturo encominhou oo

Deportomento de Compros e Liciloçôo do Prefeituro Municipol de ltoilubo/PA -

DlcoM, justificorivo e pedido de pronogoçõo de prozo, juniomente com o

onuêncio do controtodo R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME'

A conlrolonte encominho pedido de odilivo de prozo iustificondo

que tem interesse em proÍTogor por iguol período' ou seio' olé24'07'2021' em rozôo

de questões pontuodos no juslificoiivo'

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

o procedimenlo, poro emissÕo de porecer prévio'

Ressolte-se' primeiromente' que nôo cobe o esie Procurodor o onólise

do mérito odministrotivo (conveniêncio' oportunidode de suo reolizoçôo)' conduio

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

Autorizoçôo poro Aditivo' cobendo tôo somenie o onólise dos ospectos jurídicos-

Íormois do instrumento controluol que viso implementor'

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um 7"

Termo de Aditivo oo controto n' 20170254'

No iustificotivo opresentodo pelo Secretório Municipol t" l-tliltltf-\t,
demonslrou o necessidode de proÍrogoÇÕo de prozo com o Controlodo K & J 

f\
CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME' tendo em visto o monutençôo do volor originol do

ó3-'
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confrotoemtelo,bemcomo,onecessidodedecontinuidodedosserviços'que

forom preslodos regulormente, sem oconêncio de odverlêncios ou notificoçÕes à

conlrotodo.

Ademois,oConiroton"2O\TO254,ouiorizooolleroçÔodomesmo

Neste coso, demoslro o necessidode de odilomento de prozo'

Demoslrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo'

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

Minuto do ó" Termo de odilivo que segue o presente'

Sotisfeito estÓ o copul do ortigo ó0, do Lei 8'666193 que dispõe:

Art. ó0. Os

reporlições interessodos,

e seus odiiomentos serõo lovrodos

monterõo orquivo cronológico dos
conlrotos

os quois

nos

Seus

oulógrofoseregistrosislemóticodoseuexlroto,solvoÔsrelotivosodireilosreois

sobre imóveis, que se formolizom por inslrumento lovrodo em coriório de noios' de

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

Ademois, consoonte se inÍere do ort' ó'l do Lei Gerol de LiciloÇões'

todos os requisitos oli mencionodos forom solisÍeilos: consiom expressos os nomes

dos portes (secretorio Municipol de lnfroestruluro e R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA

- ME), consto oindo o finolidode (reolizoçôo do 7o Termo de Aditivo)' o olo' que

outorizou suo lovroturo {Conlroto n. 20170254), nÚmero do processo licilolório de

(Pregõo Presenciol n'OO9]2O17-PP) e, finolmente' o sujeiçÕo à Lei e os clóusulos

controtuois

Ressolte-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e lrobolhist

do Controtodo.



lsto poslo' considerondo o documentoçÕo e iuslificotivo

opresentodos e os preceitos legois relolivos o quesJõo' constoto-se o possibilidode

de reolizoçôo do 7o Termo de Adiiivo oo Controto n" 20170254' visondo

ql
õõ
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pronogoçÔo do serviço em oPreço'

Porecer nõo vinculonte' meromente opinotivo'

Solvo melhor iuízo. é como entendemos'

ITAITUBA - PA, 30 de nov de 2020.

Procurodor .J
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