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PARECER JURíDICO/PMr/DTCOM/2020

CONTRATO N':20170257

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADA: W. R. P. MARQUES - ME

A Secrelório Municipol de lnÍroeslruturo encominhou o Diretorio de

Compros e LiciloçÕo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM, pedido de

pronogoçôo de prozo do controlodo, Juslificotivo, Termo de Aceite e Controlo no

20170257.

A conlrotonte encominho pedido de oditivo de prozo justificondo

que lem interesse em prorrogor por iguol período, ou seio, olé 24107 12021 , em rozôo

de questões pontuodos no Pedido.

Nos termos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de Llcitoçôes, veio

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolie-se, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o onólise

do mérilo odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo). condulo

que recoi sobre o pessoo do Adminislrodor PÚblico - o que jó foi externodo com o

AulorizoÇõo poro Aditivo, cobendo tôo somente o onólise dos ospectos jurídicos-

formois do instrumento conlroluol que viso implemenlor.

O cerne do queslõo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um ó"

Termo de Adítivo oo conlrolo n' 20170257.

No justificolivo opÍesentodo pelo Secretório Municipol de

lnfroestruluro, demonstrou o necessidode de pronogoçõo de prozo com of\
conlrotodo w. R. P. MARQUES - ME, lendo em visto o monutençôo do volor originol'^\P
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do controto em ielo, bem como' o necessidode de conlinuidode dos serviços' que

forom prestodos regulormente' sem oconêncio de odvertêncios ou nolificoções à

controlodo.

Ademois, o Controto 20170257' ouiorizo o olieroçõo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de oditomento de prozo'

Demostrodo o Possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo'

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

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

Sotisfeilo estó o coput do orligo óO' do Lei 8'666193 que dispõe:

Ressolte.sefinolmente,opresençodoreguloridodefiscoletrobolhist

ArÍ. ó0. Os controtos e seus oditomentos serôo lovrodos nos

reportiÇões interessodos, os quois monterôo orquivo cronológico dos seus

outógrofos e regisiro sislemótico do seu exiroto' solvo os relolivos o direitos reois

sobre lmóveis, que se formolizom por instrumento lovrodo em cortorio de noios' de

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

Ademois, consoonle se infere do ort' ó1 do Lei Gerol de Licitoções'

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

dos porles (Município de ltoiiubo e W' R' P' MARQUES - ME)' conslo oindo o

finolidode (reolizoçôo do óo Termo de Aditivo)' o oto' quê outorizou suo lovroturo

(Controlo 201702571, nÚmero do processo licitotório de (PregÕo Presenciol n'

OO9 t2íJ17le, Íinolmente, o suieiçôo à Lei e os clóusulos controtuois'

do Controlodo
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lsto posto, considerondo o documenloçõo e jusiificolivo

opresenlodos e os preceitos legois relotivos à questõo' constoto-se o possibilidode

de reolizoÇõo do óo Termo de Aditivo oo Controto n" 20170257 ' visondo o

pronogoçôo em opreço.

Porecer nÕo vinculonle, meromen'te opinotlvo'

Solvo melhor juízo, é como entendemos'

ITAITUBA - PA, 30 dE NO mbro de 2020

Alem Souso

Procurodor Jurídico Munlci l- oA P ' 9.964
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