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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

O Secretório Municipol de Soúde encominhou oo Deportomento de

Compros e Liciloçõo do Prefeituro Municipol de ltoiiubo/PA - DICOM, justificolivo

e pedido de pronogoçõo de prozo, juniomenle com o onuêncio do controiodo L

B GUERREIRO NETO. ME.

A controlonle encominho pedido de oditivo de prozo justificondo

que lem interesse em prorTogor olé 12.09.2018, em rozõo de questões pontuodos

no justificolivo.

Nos lermos do porógrofo único, do ortigo 38, do Lei de LicitoçÕes,

veio o procedimenio, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolte.se, primeiromenle, que nõo cobe o este Procurodor o

onólise do mérito odminisirotivo (conveniêncio, oporiunidode de suo reolizoçõo),

conduto que recoi sobre o pessoo do Adminiskodor PÚblico - o que jo foi

exÍernodo com o Aulorizoçõo poro Aditivo, cobendo tôo somenle o onólise dos

ospectos jurí,Cicos-formois do instrumenlo conlroluol que viso implementor.

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um

3' termo de oditivo oo conkoto n' 201 80009.

PARECER JURíDICO 2OI8 - PMIIB

CONTRAIO N": 20180009
OBJEIO: CONIRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES MÉDICAS,
AMBULATORIAIS. COM RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE Do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONIRATADA: L B GUERREIRO NETO - ME
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No justificotivo opresenlodo pelo Secrelório Municipol de SoÚde,

demonsirou o necessidode de pronogoçôo de prozo com o Conlrolodo L B

GUERREIRO NEIO - ME, tendo em visto o necessidode de continuidode dos

serviços. que forom presÍodos regulormente, sem oconêncio de odvertêncios ou

noliÍicoções pelo conirotodo.

Ademois, o Conlroto 201 80009, outorizo o olleroçôo do mesmo

Neste coso, demosiro o necessidode de odilomento de prozo.

Demostrodo o possibilidode de reolizoçôo do Termo de Adilivo,

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

Minulo do 3o Termo de oditivo que segue o presente.

Sotisfeilo estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8.ó66193 que dispõe:

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

reportiçôes inieressodos, os quois monterôo orquivo cronológico dos seus

ouiógrofos e regisiro sistemótico do seu exÍroto, solvo os relotivos o direilos reois

sobre imóveis, que se formolizom por inslrumenio lovrodo em cortório de no'tos,

de iudo juntondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

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

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

dos portes (Fundo Municipol de SoÚde do Município de lloilubo e L B GUERREIRO

NETO - ME), consto oindo o finolidode (reolizoçôo do 3o Termo de Aditivo), o olo,

que outorizou suo lovroturo (controlo 20180009), nÚmero do processo licitotório de

(Pregõo Presenciol no @2/2017-PP) e, finolmente, o suieiçÕo à Lei e os clóusulos r--a
conlroÍuois. kT)
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Ressolle-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e

lrobolhislo do Controtodo.

lslo poslo, considerondo o documentoÇõo e justif icolivo

opresenlodos e os preceitos legois relolivos à queslôo, consloto-se o possibilidode

de reolizoçõo do 3o Termo de Aditivo oo Controio n" 20180009, visondo

proÍÍogoçôo do serviço em opreço.

Porecer nôo vinculonte, meromenie opinoÍivo'

Solvo melhor.iuízo, é como entendemos

ITAITUBA-PA, llde.lul 2018.
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