
§

ASSUNIO: PEDIDO

CONTRAIADO: W.
DE ADIIIVO DE PRAZO

DE S. MELQUIADES PUB IICIDADE. ME

O Secrelório Municipol de Educoçõo encominhou oo Deportomenlo

de Compros e Liciloçõo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM'

iustificotivo e pedido de pronogoçõo de prozo do controtodo W' DE S' MELQUIADES

PUBLICIDADE - ME, referenie oo Pregôo 032/2018 - Coniroio n' 20180190'

Acontrotonteencominhopedidodeoditivodeprozojusiificondo

que tem interesse em prorÍogor por 12 (doze) meses' em rozõo de questões

poniuodos no iustificotivo'

Nos termos do porogrofo único' do orligo 38' do Lei de Licitoções' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio'

PARECER JU RíDICO/PMI/DICOM
pRicÃo PREsENclAL N" 032/2018' PP

33jHHt?§tlItT;1% DE AGÊNctA DE PUBIT.TDADE PARA ExEcuçÃo 9!
sERvlÇos DE vElcutAçAôõ Àiõ; óricirrs.ors- sEcREIARIAS' FuNDos DE

iitiôã, tóucrçEo, rsirsrexéiÀsoclAL E MUNtcíPlo DE ITAITUBA'

Ressoltese, primeiromente' que nõo cobe o esie Procurodor o onólise

do mérilo odminislrotivo (conveniêncio' oportunidode de suo reolizoçôo)' conduto

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

AulorizoçÕo poro Aditivo, cobendo tõo somenie o onólise dos ospecios juídicos-

Repúgt-tca rtoeRAÍlvA Do BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

formois do inslÍumenlo controtuol que viso implementor'

O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um

Termo de Aditivo oo controlo n" 20180190'
[' \>L
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

No justificoiivo opresentodo pelo Secretório de SoÚde' demonstrou o

necessidode de pronogoçõo de prozo com o Controtodo W' DE S' MELQUIADES

PUBLICIDADE - ME.

Ademois,oControto20l80lgo,outorizooolieroçõodomesmo.Neste

coso. demostro o necessidode de odilomento de prozo'

Demoslrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim. ô onólise de reguloridode de suo formo' o que se denolo do

Minuto do 2 Termo de odiiivo que segue o presente'

Sotisfeiio esló o coput do ortigo ó0, do Lei 8.6ó6193 que dlspõe:

Art. ó0. Os

reportições inleressodos,

e seus oditomentos serõo lovrodos

monierõo orquivo cronológico dos

conlrotos

os quois

nos

seus

oulógrofos e registro sistemótico do seu extroto, solvo os reloiivos o direitos reois

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

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

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

lodos os requisiios oli mencionodos forom sotisfeitos: constom expressos os nomes

dos portes (Fundo Municipol de Educoçõo e w. DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE -
ME). conslo oindo o finolidode (reolizoçõo do f Termo de Aditivo), o oio, que

outorizou suo lovroluro (conkoio 20180190), nÚmero do processo licilotório (Pregõo

n" 032/2018 - PP) e, finolmenÍe. o sujeiçôo à Lei e os clóusulos controtuois'

Ressolie-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e trobolh

do Conkolodo. t-}j(
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lsto poslo, considerondo o documentoÇôo e juslificotivo

opresenlodos e os preceitos legois relotivos à queslõo, constoio.se o possibilidode

dereolizoÇõodo2oTermodeAditivoooControton.2olSolgoVisondoprorrogoÇõo

do serviço em opreço.

Pôrecer nõo vinculonte, meromente opinotivo'

Solvo melhor iuízo, é como entendemos'

ITAITUBA - PA, 23 de Abril de

so

UTI lcrpolJ
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Procurodpr\-v
oAB/PA no 9.9ó4
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