
O Coordenodor

Deporlomenlo de ComPros e
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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

MuniciPol

LicitoçÕo do

Õo de Prozo

de Ploneiomento encominhou oo

Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA -

do Controlodo, Termo de Aceite de

IL

Aditivo, Justificotivo e Conlroto n" 20l 902óó'

Acontrotodoencominhot*]t::'"T.::i:;tr;;ü*:l::
iem interesse em prorrogor por 90 (novento) dios' ou se1

de queslões Ponluodos no Pedido'

Nos termos do porógrofo Único' do ortigo 38' do Lei de LicitoÇões' veio

o procedimenio' poro emissôo de porecer prévio'

Ressolie-se' primeiromenle' que nôo cobe o este

do mérito odministrolivo (conveniêncio' oportunidode de suo

que recoi sobÍe o pessoo do Administrodor PÚblico - o que jo

Autorizoçõo poro Aditivo' cobendo tôo somente o onálise d

formois do instrumento controluol que viso implementor'

O cerne do quesiôo repouso no possibilidode d

Termo de Aditivo oo controto a'20190266'

Procurodor o onólise

reolizoçÔo), conduto

foi externodo com o

os osPecios iurídicos-

e reolizoçÔo de um
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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

No jusiificotivo opresentodo pelo Secretórlo Municipol de

lnfroestruturo, demonstrou o necessidode de pronogoçõo de prozo com o

Coniroiodo R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME' iendo em visto o monutençÕo do

volor originol do coniroto em telo' bem como' o necessidode de conlinuidode dos

sewiços. que forom prestodos regulormenle' sem ocorrêncio de odvertêncios ou

notificoções à controtodo'

Ademois' o Controto n' 20190266' outorizo o olteroçÕo do mesmo

Nes'te coso, demostro o necessidode de oditomento de prozo'

Demoslrodo o possibilidode de reolizoÇõo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim' o onoti'" le rtgurorioooe de suo formo' o que se denolo do

i,"rr" o. 2" Termo de oditivo que segue o presente'

Sotisfeito estÓ o copui do ortigo ó0, do Lei 8,66ó193 que dispÕe:

Art' óo' os controios " t".*=:01::::':,::::r,::'Ti t:::
reporlições !nteressodos' os quols monterÕo orqutt

outógrofos e regis'tro sisttmÓtlto do seu extroio' solvo os relotivos o direitos reots

sobre imóveis. que se formolizom por inslrument':-'..:1:t em cortório de notos' de

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

Ademois, consoon te se inÍere do orl ól do Lei Gerol de Licitoções'

todos os requisitos oli mencto nodos forom sotisfeitos: constom expressos os nomes

dos Porles (MunicíPio de ltoituboeK&J\-AMPOS SERVIÇOS LTDA - ME)' consto

de Aditivo), o oto' que outorizou su

oindo o finolidode (reolizoçÕo do 2" Termo

lovroturo (Controlo n' 20190266), nÚmero do processo liciiotorio de (Tomodo

Preços no Ol 0/201 9-PP) e, finolmenle, o sujeiçÔo à Lei e os clóusulos contÍoluois
\{\
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Ressolle-se finolmenle' o presenÇo do reguloridode fiscol e trobolhisto

lsto posto' considerondo o documentoçóo e juslificotivo

opreseniodos t os pt.tteito' tegois retotivos à questõo' consloto-se o possibilidode

de reolizoçõo ao Z" r*rno l" od"'uo oo Conlroto n' 20190266' visondo o

do Controtodo'

prorrogoçôo em oPreÇo'

Porecer nóo vinculonte' meromente oPinotivo'

Solvo melhor iuízo' é como e ndemos.

IAITUBA - PA, 27 de Abril d
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