
O Secretório Municipol de SoÚde encominhou oo Deportomento de

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

proÍrogoÇÕo de prozo referente oo Controto no 20190109'

Nos termos do porÓgroÍo Único' do ortigo 38' do Lei de LicitoçÕes' veio o

procedimento, poro emissÕo de porecer pÍévio'

Ressolle-se' primeiromente' que nÕo 665s q este ProcurodoÍ o onólise do

mérito odministrotivo (conveniêncio' oporlunidode de suo reolizoçÕo)' condulo que recoi

sobre o pessoo do Adminrstrodor púbrico - o que ió foi exrernodo com o Autorizoçôo poro

Aditivo, cobendo loo somen'te o onólise dos ospeclos jurídicos-f ormois do instÍumento

conlroluol que viso imPlemenÍor'

O cêrne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoçÕo de l'Termo

Aditivo oo conÍÍoto no 20190109'

No justiÍicolivo opresentodo pelo Secretório o mesmo olego que necessiÍo

do prozo de ó0 (sessento) dios o portir do vencimenlo do controto em epígrofe poro

conclusÕo do processo de pogomento de despesos oindo pendenles'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitu ra MuniciPal de ltaituba

Demostrodo o Possibilidode de reolizoÇÕo do lermo de Aditivo' possemos'

por fim, à onólise de reguloridode de suo Íormo' o que se denoto do Minulo do 1o Ter

de oditivo que segue o Presenle
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Sotisfeilo estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8 óóól?3 que dispÕe:

I



Art. óO Os conlrotos e seus oditomentos serõo lovrodos nos reportiçÕes

interessodos, os quois monterôo orquivo cronológico dos seus outógrofos e registro

sistemótico do seu extroto' solvo os relotivos o direilos rêois sobre imóveis' que se Íormolizom

por instrumenlo lovrodo em corlório de notos' de tudo iuntondo-se cópio no processo que

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

lhe deu origem".

de Aditivo oo Conlroto n" 20190109

Solvo melhor iuízo, é como enten

Alemi

Procurodor JurÍdi

Ademois. consoonle se inÍere do orl' ó1 do Lei Gêrol de LiciioçÕes' iodos os

requisitos oli mencionodos ÍoÍom sotisfeitos: constom expressos os nomes dos portes (Fundo

Municipol de SoÚde e PRADO PHARMA LÍDA)' consto oindo o finolidode (reolizoçÔo do 1"

TeÍmo de Aditivo), o olo' que oulorizou suo lovroturo (Conlroto n" 20190109)' nÚmero do

processo licitotório (Processo de PregÕo Presenciol n' 013/2019 - PP) e' Íinolmente' o

sujeiçÕo à Lei e os clÓusulos controtuois'

No mois, cumpre ressoltoÍ que o prozo em telo {ó0 dios), tem o objetivo Único

de viobifizor o concrusÕo do processo de pogomento de despeso, conÍorme inÍormodo

pelo Secrelório Municipol de SoÚde' nÔo obÍindo morgem pqro emissÔo de novos

SoliciloçÕes de Despeso dentÍo do reÍerido prozo'

lsto posto. considerondo o documênioÇõo' justiÍicotivo opresentodo e os

preceitos legois relotivos à questÕo' consloto-se o possibilidode de reolizoçÕo do lo Termo

ou50

CO unrc OAB/PA n" 9.9ó4

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinotivo'

IÍAITUBA - PA, 18 de Morço de 2O1r\ \
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