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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JU RíDICO/PMUDICOM/2OI 9

CONTRATO N": 20180198
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇAO DE

AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL.
ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

SERVIÇOS DE

CONT RATADA; VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA -ME

O Secretório Municipol de Educoçõo encominhou oo Deportomento

de Compros e Licitoçôo do Prefeiluro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM'

justificotivo e pedido de pronogoçõo de prozo, junlomente com o onuêncio do

conlrotodo VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA.

A controtonle encominho pedido de oditivo de prozo justificondo

que tem inleresse em prorrogor por iguol período, ou sejo, se esÍendendo olé

24.04. 2020, em rozÕo de queslões pontuodos no justificolivo.

Nos termos do porógrofo Único, do orligo 38, do Leide Licitoçôes' veio

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromenÍe. que nôo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odminislrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçÔo). condulo

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

Aulorizoçôo poro Aditivo, cobendo lÕo somente o onólise dos ospeclos jurídicos-

formois do instrumento conkoluol que viso implementor.

O cerne do questôo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um lo

lermo de oditivo oo controÍo n" 20180198'

No justificotivo opresentodo pelo Secretório Municipol

Adminislroçôo, demonstrou o necessidode de pronogoçôo de prozo com
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do volor originol do conlroio em telo, bem como, o necessidode de conlinuidode

dos serviços, que forom prestodos regulormente, sem oconêncio de odvertêncios

ou notificoçôes Pelo controlodo.

Demostrodo o possibilidode de reolizoÇôo do Termo de Adilivo'

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

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

Sotisfeito esló o coput do ortigo ó0, do Lei 8'666193 que dispõe:

Art. ó0. Os

reportições interessodos,

e seus oditomentos serõo lovrodos

monterÕo orquivo cronológico dos

controlos

os quois

nos

seuS

outógrofos e registro sisiemólico do seu exlroto, solvo os relotivos o direitos reois

sobre imóveis, que se formolizom por instrumento lovrodo em corlório de notos' de

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

Ademois,consoonleseinferedoort.ó.|doLeiGeroldeLicitoções,

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

dosporles(FundoMunicipoldeEducoçÔoeVIABRASILVIAGENS&TURISMoLTDA

-ME),conslooindooÍinolidode(reolizoçôodoloTermodeAditivo)'ooto'que

oulorizou suo lovroluro (controlo 20l8ol98), nÚmero do processo licitoÍório de

(Pregõo Presenciol n' 033/201 B-PP) e. finolmente, o su.ieiçôo à Lei e os clóusulos

controtuois.

Ressolte-se finolmente, o presenço do reguloridode fiscol e Íobolhist

do Controtodo.

Ademois,oConlroto20lsOlgS,outorizooolteroçôodomesmo'Nesle

coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo'
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lsto posto, considerondo o documentoÇõo e justificotivo

opresentodos e os preceitos legois relotivos à questÕo' constoto-se o possibilidode

de reolizoçõo do I o Termo de Adiiivo

proÍrogoçôo do serviço em opreÇo'

oo Controlo n' 201801 98, visondo

Porecer nôo vinculonle, meromente opinotivo'

Solvo melhor.iuízo, é como entendemos'
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