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CONTRATO N":?0174275
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBt CA
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM CONDUTORES HABILIIADOS.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADIT1VO DE PRAZO

O Secretório Municipol de Educoçõo encominhou clo

Deporlomenio de Compros e LicitoçÕo do Prefeiiuro Municipol de tiaiiuboi PA,
DICOM, jusiificolivo e pedido de prorogoçÕo de prozo. juntomente com o

onuêncío do controlodo W. S. CARNEIRO SERVTÇO & COMÉRC|O - 
^4E

A conlrolonte encominho pedido de oditivo de prozc jusliÍicclrlc

ctue lern inleresse em prorrogor o!é 13.Aó.2a19, ern rozôo de queslões Doni.]crrlos

no jusli[icotivo.

Nos lermos do porógrofo único, do orligo 38, do Lei de LiciioÇÕes.

veio o orocedimenio, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromente, que nÕo cobe o este Procurodcr o

onolise do mérito odminislrotivo (conveniêncio, oporlunidode de suo reolízoÇôo),

condulo que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o que jo foi

exlernodo com o AutorizoÇÕo poro Adiiivo, cobendo tÕo somenie o onolise dos

ospeclos jurídicos-f ormois do instrumenlo conlroluol que viso irnplernentor.

O cerne do queslÕo repouso no possibilidode de reolizoÇÕo de um

2o ierrno de oditivo oo controlo n" 20170275.

No juslificotivo opreseniodo pelo Secrelório Municipol de EciucoÇoo,

demonslrou o necessidode de prorrogoÇôo de prozo com o Conlrolodo W. S.

CONTRATADA: W. S. CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME

ft
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CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME, lendo em visto o necessidode de

conlinuidode dos serviços, que forom prestodos regulormente, sem ocoÍêncio de

odvertêncios ou nolificoÇões pelo contro'todo.

Ademois, o Conlro'io 20)7027 5, outorizo o olteroçÕo do n resrro

Nesle coso, demostro o necessidode de odilomento de prozo.

Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Adiiivo,

possernos, por fim, à onqlise de reguloridode de suo formo, o que se denolo do

Minuto do 2o Termo de odilívo que segue o presenle.

Solisfeito estó o copul do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispõe

Art. ó0. Os controtos e seus odiiomentos serõo lovrcdos rrcs

reporlições inleressodos, os quois monlerÕo orquivo cronológico dos seus

outogrofos e regislro sistemólico do seu extroto, solvo os relotivos o direilos reois

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

de tudo junlondo-se cópio no processo que lhe deu origem".

Ademois, consoonte se infere do orl. ól do Lei Gercl de LicitoçÕes

lodos os requisitos oli mencionodos forom sotisfeilos: constom expressos os nomes

dos pories (Fundo Municipol de EducoÇÕo do Município de ltoitubo e W. S.

CARNEIRO SERVIÇO & COMÉRCIO - ME), consto oindo o finotidode (reolizoçÕo c1o

2o Termo de Adilivo), o oto, que oulorizou suo lovroturo {conlrolo 2U7AZ/ S),

número do processo licilolorio de {pregÕo presenciol no Ol l/2OlZ-pp) e,

finolmenle, o sujeiçõo ô Lei e os clóusulos conlroluols.

Ressolte-se finolmenle, o presenÇo do reguloridode fisccl e

lrobolhislo do Controtodo. ã
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lsto posio, considerondo o documentoÇÕo e jusilFicoliva

opresentodos e os preceitos legois relolivos ô questõo, constolo-se o possibilidode

de reolizoçõo do 2" Termo de Aditivo oo Conlroto no 2017027 5, visondo

proÍogoÇÕo do serviço em opreÇo.

Porecer nôo vlnculonle. meromenle ooinotivo

Solvo melhor juízo, é como entendemos

ITAITUBA - PA, 2l de S te ro de 201 B
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