
lcoM/PMU2o]9PARECER JU RíDICO/D
PP8170N 0LA 120cES NP ERAoEGP REDDALADoM

RAT 8028820
,l

NoNToc oIR APEDT oDÉDoDE DPus NTOAS LT

RAT
DSLACoRGASoNTEPUaEAXMoRGADANToc

O CooÍdenodor Municipol de Ploneiomenlo encominhou oo

Deportomenlo de Compros e Licitoçõo do Prefêiiuro Municipol de ltoiiubo/PA -

DrcoM, justificotivo de pedido de pronogoçõo de prozo do lovro do secretório

Municipol de lnfroestruluro' bem como' oceite do controlodo Agromox

Equipomentos Agrícolos LTDA reÍerenle à pronogoçoo'

troionte encominho pedido de oditivo de prozo iustificondo

em proÍÍogor por óO (sessento) dios' em rozôo de questões
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A con

que tem interesse

ponluodos no lustificotivo'

Nos teÍmos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Leide Liciloções' veto

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio'

O cerne do questÔo repouso no possibilidode de reolizoçôo d

termo de oditivo oo controlo n" 20180288'

Ressoliese' pÍimeiromenie' que nôo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odministrotivo (conveniêncio, oporrunidode de suo reolizoçõo), conduto

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

Auiorlzoçôo poro Aditivo' cobendo iõo somente o onólise dos ospectos jurídicos-

formois do instrumento controtuol que viso implementor'
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No iustificotivo opresentodo pelo Secretório Municipol de

lnfroestruturo, demonstrou o necessidode de pronogoçõo de prozo com o

Controtodo Agromox Equipomentos Agrícolos LTDA' lendo em visto que o Íecurso

poro o oquisiçõo do equipomtnto ió foi repossodo pelo Mlnistério e desbloqueodo

pelo REGOVÍR - RF Negociol e Execulivo de Governo' onde o Município oguordo

openos o recebimenlo do bem poro efetuor o pogomento e enceÍÍor o execuçoo

do obieio do conlrolo' ressoltondo que o equipomento ió foi foiurodo pelo

Demostrodo o possib,idode de reorizoçôo do Termo de Aditivo,

possemos, por fim' à onólise Oe regutoridode de suo formo' o que se denoto do

*,nrro O" 3o Termo de odiiivo que segue o presente'

Sotisfeito esio o coput do ortigo ó0, do Lei 8.6óó193 que dispõe:

Ari' óO' Os controtos e seus odilomentos serôo lovrodos nos

reportições interessodos, os quois monierõo orquivo cronológico,. i:l :::
outógrofos e registro sistemótico do seu extrolo' solvo os relotivos o direiios reots

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

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

Controtodo.

Ademois, consoonte se infere do ort' 61 do Lei Gerol de Licitoções'

forom sotisfeitos: conslom expressos os nomes

iodos os requisitos oli mencionodos

dos portes (Município de ltoilubo e Agromox Equipomenlos Agricolos LÍDA)' consio

oindo o finolidode [reolizoçõo do 3o TeÍmo de Aditivo)' o oto' que outorizou s

lovroturo (controto 20180288)' numero do processo licitotório n" 070/2018-PP

finolmen le, o suieiçôo à Lei e os clóusulos coniro tuois.

"l,§,
\'



lsto posto' considerondo o documenloçõo e iusliflcotivo

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

de reolizoçôo do 30 Termo de Adilivo oo Controto no 20180288' visondo o oquisiçõo
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Porecer nôo vinculonte' meromente opinoiivo'

Solvo melhor juízo, é como entendemos'

ITAITUBA - PA, l4 de Oui ro de 201 9

Souso

Procurod JurÍ niclPol

OA PA no .964

em opreÇo.
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