
§
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JU RíDICO/PMI/DICOM
PREGÃO PRESENCIAT N" 032/2018 - PP

CONIRAIO N": 20180189
OBJETO: CONIRATAçÃO DE AGÊNCIA DE PUBTICIDADE PARA EXECUÇAO DE

sERVtÇos DE vEtcurAçÃo Dos ATos oHclAls DAS SECREIARIAS, fUNDOS DE

sAúDÉ, EDUcAçÃo, as§tsrÊxctA soclAt E MUNlcíPlo DE lTAlÍuBA.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONIRATADO: W. DE S. METQUIADES PUBTICIDADE - ME

O SecreÍório Municipol de Soúde encominhou oo Deporlomento de

compros e Licitoçõo do Prefeituro Municipol de ltoiiubo/PA - DlCoM, justificotivo

e pedido de pronogoçõo de prozo do controtodÔ W' DE S' MELQUIADES

PUBLICIDADE - ME, referente oo Pregõo 032/201 8 - Controto n" 201 801 89'

Acontrotonleencominhopedidodeoditivodeprozojustificondo
que lem interesse em prorogor por 'l 2 (doze) meses, em rozôo de quesiões

pontuodos no justificolivo.

Nos iermos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de LiciioçÕes' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromente, que nõo cobe o esle Procurodor o onólise

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

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

Aulorizoçõo poro Aditivo, cobendo tõo somenie o onólise dos ospectos jurídicos-

formois do inslrumento conirotuol que viso implementor.

O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um

Termo de Aditivo oo conkoto n" 20180189. §
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No justificotivo opresenlodo pelo Secretório de SoÚde, demonstrou o

necessidode de pronogoçôo de prozo com o Conlrotodo W. DE S. MÊLQUIADES

PUBLICIDADE - ME.

Ademois, o Conlroto 201801 89, ouiorizo o olleroçôo do mesmo. Nesle

coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo.

Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de Aditivo,

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

Minulo do 2o Termo de oditivo que segue o presenÍe.

Sotisfeito estó o copul do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispõe:

Arl. ó0. Os controtos e seus oditomenios serõo lovrodos nos

reportições inieressodos, os quois monterõo orquivo cronológico dos seus

oulógrofos e registro sislemótico do seu extrolo, solvo os relolivos o direitos reois

sobre imóveis. que se formolizom por instrumento lovrodo em corlório de nolos, de

tudo iuniondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do ort. ól do Lei Gerol de Licitoçôes,

todos os requisilos oli mencionodos forom soiisfeitos: constom expressos os nomes

dos porles (Fundo Municipol de Soúde e W. DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE - ME),

consto oindo o finolidode (reolizoçõo do 2 Termo de Adilivo), o olo, que ouiorizou

suo lovroiuro (Controio 201801 89), número do processo liciiotório {Pregôo no

03212018 - PP) e, finolmente, o sujeiçõo à Lei e os clóusulos conÍroiuois.

Ressolte-se finolmenle, o presenço do reguloridode fiscol e kobolhisl

do Controlodo.
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lsto poslo, considerondo o documenloçõo e juslificotivo

opresentodos e os preceilos legois reloÍivos à queslôo, constolo-se o possibilidode

de reolizoçõo do 2o Termo de Aditivo oo Conlrolo no 201801 89 visondo pronogoçõo

do serviço em opreço.

Porecer nôo vinculonie, meromenle opinotivo.

Solvo melhor juÍzo, é como eniendemos.

ITAITUBA - PA, 23 de Abril d

A uso
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