
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M u niciPal de ltaituba

PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/ 2O2O

CONIRATO N':20180199
õàjiró, coNTRATAÇÃo DE EMPRESA NA PRESTAÇÃo DE

AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAt.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

SERVIÇOS DE

CONTRAÍADA: VIA BRASIL VIAGENS & ÍURISMO LTDA - ME

A Secretorio Municipol de Assislêncio Sociol encominhou oo

DeporiomenlodeComproseLiciloçõodoPrefeiiuroMunicipoldelioitubo/PA-

DICOM, jusiificolivo e pedido de pronogoçõo de prozo' juntomente com o

onuêncio do conÍrolodo VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA'

Acontrotonteencominhopedidodeoditivodeprozojus,tiÍlcondo

que lem inÍeÍesse em prorrogor por iguol período, ou seio' se estendendo olé

24.04. em rozõo de questóes pontuodos no iustificotivo'

Nos lermos do porógrofo Único, do ortigo 38' do Leide Licitoções' veio

o procedimento, poro emissôo de porecer prévio'

Ressolte-se,primeiromente,quenõocobeoesleProcurodoroonólise

do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoÇôo), condulo

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

Autorizoçõo poro Aditivo, cobendo tÔo somenle o onólise dos ospeclos jurídicos-

formois do instrumento conlroiuol que viso ímplemenlor'

O cerne do questÔo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um 2'

Termo de Aditivo oo Controto n" 201 80199.

No juslificolivo opresentodo pelo SecrelÓrio Municipol' demonstrou o

necessidode de prorrogoçõo de prozo com o Controtodo VIA BRASIt VIAGEN

TURISMO LÍDA, lendo em visto o monutençôo do volor originol do conlroto em t
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bem como, o necessidode de continuidode dos serviços' que torom prestodos

regulormenle, sem ocorrêncio de odverlêncios ou notificoções pelo controlodo'

Ademois.oControto20lS0lgg,outorizooolleroÇÕodomesmo.Nesie

coso, demosiro o necessidode de oditomento de prozo'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de Adiiivo'

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

Minulo do 2o Termo de oditivo que segue o presente'

SotlsfeitoesloocopuldoorligoóO'doLei8666193quedispõe:

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

reportições inieressodos, os quois monterõo orquivo cronológico dos seus

ouiógrofos e registro sistemótico do seu exiroto' solvo os relotivos o direitos reois

sobre imóveis, que se formolizom por insÍrumenio lovrodo em corÍório de notos' de

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

Ademols, consoonle se infere do ort' ól do Lei Gerol de Licitoções'

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

dos portes (Fundo Municipol de Assistêncio Sociol do Município de ltoitubo e VIA

BRAS|t VIAGENS & TURISMO LTDA - ME), conslo oindo o finolidodc {rcollzoçõo do 2o

Termo de Aditivo), o oto, que outorizou suo lovroluro (Conlrolo 20180199)' nÚmero

do processo licitoiório de (PregÔo Presenciol n' 033/20.l&PP) e' finolmente' o

sujeiçôo à Lei e os clóusulos conlrotuois.

Ressolte-se finolmenÍe, o presenço do reguloridode fiscol e trobolh

do Controtodo.
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lslo posto, considerondo o documenloçÕo e justificotivo

opresentodos e os preceitos legois relotivos à questôo' constoÍo-se o possibilidode

de reolizoÇôo do 2o Termo de AdiÍivo oo Conkoto n" 201 80199' visondo

pronogoçôo do serviço em opreÇo'

Porecer nõo vinculonle, meromenle opinotivo'

Solvo melhor iuízo, é como entendemos'

Ale

Procuro

Souso

unicipol

OAB/PA n" 964

ITAITUBA -PA,24 de Abril de 20lQ
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