
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

PARECER JU RíDlco/PMUDtcoM/ 2020

CONIRAIO N":20180197
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTAÇ Ão DE sERVIÇos DE

AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AÉREAS EM ÂMBITO NAC IONAL PARA ATENDER A

DEMANDA DO MUNICíPIO DE ITAITUBA.

ASSUNIO : PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONÍRAI ADA: VIA BRASIL VIAGENS & TUR ISMO LTDA - ME

O Secretório Municipol de Administroçõo encominhou oo

Deportomenlo de Compros e Licitoçõo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA -

DlcoM,jusiificotivoepedidodepronogoçõodeprozo'iuntomenÍecomo
onuêncio do controtodo VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO ITDA'

A conlrolonte encominho pedido de oditivo de prozo iustificondo

que tem interesse em proírogor por iguol período' ou seio' se estendendo oté

24.o4.2o2l,emrozõodequeslõesponluodosnojusiificotivo.

Nos lermos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Lei de Licitoçôes' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio'

§

Ressollese, primeiromente' que nôo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odminislrolivo (conveniêncio' oporiunidode de suo reolizoçõo)' conduio

que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o que ió foi externodo com o

Aulorizoçôo poro Aditivo, cobendo tõo somenle o onólise dos ospectos jurÍdlcos-

formois do instrumento conirotuol que viso implementor'

o cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um 2o

Termo de Aditivo oo Controto n" 20180197'

No lustificotivo opresentodo pelo Secreiório Municipol d

Adminisiroçõo, demonslrou o necessidode de pronogoçôo de prozo com
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Controtodo VIA BRASIL VTAGENS & TURISMO LTDA' lendo em visio o monutençoo

do volor originol do controto em telo' bem como' o necessidode de continuidode

dos serviços, que forom prestodos regulormente' sem oconêncio de odvertêncios

ou notificoÇões Pelo controlodo'

Ademois' o Conkoto 20180197' oulorizo o olteroçõo do mesmo' Neste

coso, demoslro o necessidode de oditomento de prozo'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim' a onafise I" '"g'ro'iaooe 
de suo formo' o que se denoto do

;;;;,; a" ? Íermo de oditivo que sesue o presenle'

Sotisfeito estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8.666t93 que dispõe:

Art' óo' os controtos t '""=:o'l::::":,::::r,::'1Ti :::
reportições inleressodos' os quois monlerõo orqul\

outógrofos e registro sist"'notico do seu extroto' solvo os relotivos o direitos reols

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

iudo iunlondo-se cópio no processo que lhe deu origem"'

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

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

dos Portes (MunicÍpio de lloitubo - Prefeituro MuniciPoI E VIA BRASIL VIAGENS &

TURISMO LÍDA' ME), consto oindo o finolidode (reol çõo do 2o Termo de Adii
tzo

o oto, que oulorizou

licitotório de (Pregõo Presencto

suo lovroturo (Controto 20 180197), nÚmero do Proc

I no 033/201&PP) e, finolmenle, o suieiçôo à Lei

clóusulos controluois'
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Ressolle.se finolmenle, o presenço do reguloridode fiscol e trobolhisio

do Controtodo.

lslo posio, considerondo o documentoçõo e justificotivo

opresentodos e os preceilos legois relotivos à questôo, constoto-se o possibilidode

de reolizoçôo do 2o Termo de Aditivo oo coniroio n' 20180197, visondo

pronogoçõo do serviço em opreÇo.

Porecer nõo vinculonte, meromenie opinotivo.

Solvo melhoriuízo, é como entendemos.

ITAITUBA. PA, 24 dE AbTiI

Alem e Souso

MunicipolJ

OA An'9 64
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