
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E5TAOO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

O Secrelório Municipol de AdministroÇÕo encomlnhou oo

Deportomenlo de compros e LiciÍoÇÕo do Prefeituro Municipol de lloilubo/PA -
DICOM, justificolivo e pedido de pronogoçÕo de prozo do controtodo C&D

CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS LTDA, referente oo Processo de
lnexigibilidode 06022017 /O)ZJI - ConkoÍo n" 2017D027.

A controlonle encominho pedido de odilivo de prozo iustificondo
que lem interesse em pronogor por iguol período, em rozÕo de queslÕes pontuodos
no.iuslificoiivo. Cumpre mencionor que o controtodo concordo com prorrogoçõo,
nos mesmos moldes do conkoloçôo iniciol.

Nos Íermos do porógroÍo Único, do ortigo 38, do Lei de Licitoções, veio
o procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nôo cobe o esle Procurodor o onólise
do mérito odminislrotivo (convenlêncio, oporÍunldode de suo reolizoçÕo), conduto
que recoi sobre o pessoo do AdministÍodor PÚblico - o que jó foi externodo com o
Autorizoçôo poro AdiÍivo, cobendo ÍÔo somenle o onólise dos ospectos jurÍdicos-

formois do instrumenlo controtuol que viso ímplementor.

O cerne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um 2o

termo de odilivo oo controto n' 20170027.

Ademois, o Conlrolo 20170027, oulorizo o olteroçÕo do mesmo. N
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CONTRATO N"i 20170027

OBJEIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONT Áarrs corú vtsIAS A ELABoRAÇÃo E

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICAEXECUÇAO DE

MUNICIPAL.

C&D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS LTDA.CONÍRATADO:

coso, demoslro o necessidode de oditomento de prozo

I

No juslif icoiivo opresentodo, demonslrou-se o necessidode de
pronogoçôo de prozo com o Conlrolodo C&D CONIABILIDADE E APOA
ADMINISTRATIVO SS LTDA. / \

I

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO



Demostrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Termo de Adítivo'

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

Minuto do 2o Termo de oditivo que segue o presente.

Sotiíeito esló o coput do ortigo ó0, do Lei B'666193 que dispõe:

Art. ó0. Os conlro'los e seus oditomenlos serõo lovrodos nos

reportições inieressodos, os quois monlerÔo orquivo cronológico dos seus

orfOgàio, e regislro sistemótico do seu exÍrolo, solvo os relotivos o direitos reois

sobrãimóveis, qÚe se formolizom por instrumento lovrodo em cortório de notos' de

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

Ademois,consoonleseinferedoorÍ.óldoLeiGeroldeLicitoções'
todos os requisitos oli mencionados forom sotisfeitos: conslom expressos os nomes

oosportes(FundoMunicipoldeSoÚdeeC&DCoNTABILIDADEEAPoIo
ADMINISTRAIIVO SS LTDA), consto oindo o flnolidode (reolizoçõo do 2'Termo de

Adilivo), o oto, que outorizou suo lovroturo (controto 20170027) , nÚmero do
pro..rio licitotório (processo de tnexigibilidode n' 060220171002-lL) e, finolmente, o

sujeiçôo à Lei e os clóusulos conlrotuois'

Ressolle-se finolmenle, o presenÇo do reguloridode fiscol e kobolhisto

do Controtodo.

lslo posto, considerondo o documenloçÔo e iustifico'tivo
opresentodos e os preceitos legois relotivos à questÕo, constoto-se o possibilidode

de reolizoçôo do 2" Termo de Adilivo oo controto no 20170027 visondo prorrogoçôo

do serviço em opreço.

Porecer nÔo vinculonte, meromente opinolivo.
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Solvo melhor juízo, é como enlendemos.

lTAlÍUBA - PA, l4 de Novembro r8.
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