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O SecreÍório Municipol de SoÚde encominhou oo Deporlomen'lo de

Compros e LicitoçÕo do Prefeiluro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM, justifico'livo

e pedido de pronogoçõo de prozo de vigêncio.

A controlonte encominho pedido de odilivo de prozo justificondo

que tem inleresse em pÍorrogor por mois l2 (doze) meses, em rozõo de questões

pontuodos no juslificotivo.

Nos termos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de LicitoçÕes, veio

o procedimenlo. poro emissÔo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nôo cobe o esle Procurodor o onólise

do mérito odminislrolivo (conveniêncio, oporlunidode de suo reolizoçÕo), conduto

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

Autorizoçõo poro Adilivo, cobendo 1ôo somenle o onÓlise dos ospeclos jurídicos-

formois do instrumenlo conlrotuol que viso implementor.

O cerne do quesiõo repouso no possibilidode de reolizoçÕo de um lo

termo de oditivo oo controlo n' 20190221 .

PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/ 2O2O

CONTRAIO N": 2019022'l

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRATIUL'J

PARA AIENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

CONTRAIADA: F G DE MELO EIREL - ME

No justificolivo opresenlodo pelo Secretório Municipol de SoÚpq.

demonstrou o necessidode de prorrogoçôo de prozo com o ControtoOo F G b\ 
,

MELO EIRELI - ME, lendo em vislo o monulençõo do volor originol do controto 

N
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o necessidode do continuidode oos kobolhos desenvolvidos pelo

telo, bem como,

SEMSA,

Demostrodo o possibilidode de reolizoçóo do Termo de Aditivo'

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

Minuto do I 
o Termo de oditivo que segue o presente'

Ademois' o Conlroto 20190221 ' outorizo o olleroçõo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de oditomento de prozo'

e os clóusulos conlro'tuols'

Solisfeito eslo o coput do ortigo óO' do Lei 8'666t93 que dispÕe:

Arl' óO' Os conlrotos e seus oditomenios serôo lovrodos nos

reportições interessodos' os quois monlerÕo orquivo cronológico,',-:::-:::

outógrofos e regisiro sislemótico do seu extroto' solvo os relotivos o direitos reots

sobre imóveis, que se formolizom por instrumento lovrodo em cortório de nolos' de

ludo iunlondo-se cópio no processo que lhe deu origem"'

Ademois' consoonie se infere do ort ól do Lei Gerol de Licitoções'

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

dos porles (Fundo Municipol de SoÚde e F G DE MEIO EIRELI - ME)' consto oindo o

finolidode (reolizoçôo do lo Termo de Aditivo)' o oto' que outorizou suo lovroluro

{Controto 20190221) 'nÚmero 
do processo licitolório e' finolmenle' o suieiçôo à Lei

Ressolte-se finolmenle' o presenÇo do reguloridode fiscol e trobolfN\
I

do Controtodo.
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lsto posto, considerondo o documentoçõo e justificotivo

opresentodos e os preceitos legols relotivos à quesÍÕo' conslolo-se o possibilidode

de reolizoçôo do I o Termo de Aditivo oo Controto n' 2O190221 ' visondo

prorogoçõo em oPreço.

Porecer nõo vinculonle, meromente opinolivo'

Solvo melhor iuízo, é como entendemos'
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