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O Secretório Municipol de Educoçõo enc

de Compros e LicitoÇõo do Prefeiiuro Municipol

]ustificoiivoepedidodeprorrogoçõodeprozo,junto
conlrotodo W' DE S' CARNEIRO EIRELI'

A controronte encomi nho TI' T.^.* :fi ff;:,'::::'11:
que tem interesse em prorÍogor oié 3l '03'2020 ' em rozc

EDUCAÇÃO.
ASSUNÍO: PEDIDO DE AD ITIVO DE PRAZO

coNIRATADA: W.DES.C ARNÉIRO ÉIRELI

ominhou oo DePortomento

de ltoiiubo/PA - DICOM'

mente com o onuêncio do

no iustificotivo

Nos lermos do Porógrofo Único' do ortigo 38, do Lei de LicitoÇões' veto

o procedimento' poÍo emissÕo de porecer prevto'

ue nõo cobe o este Procurodor o onólise

Ressolie-se. Primeiromente' 
q

unidode de suo reolizoçÕo)' condulo

do mento odminislrotivo (conveniêncio' opori

blico - o que ló foi externodo com o

que recoi sobre o Pessoo do Adminiskodor P

nte o onólise dos osPectos iurídic
U

AutorizoÇ ôo Poro Adilivo' cobendo tôo some
os-

5"

formois do instrumento conlroiuol que viso implementor.

O cerne do queslôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de u

termo de odilivo oo coniroto n' 2O17O27 5'
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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

No iuslificotivo opresentodo pelo Secreiório Municipol de Educoçoo'

demonstrou o necessidode de pronogoçôo de prozo com o Conlrotodo W' DE S'

CARNEIRO EIRELI' tendo "t;; 
t rnlnul"nçao do volor originol do controio em

lelo. bem como' o necessidode de continuidode dos serviços' que forom presiodos

regulormenie' '"'n 
otonun]'l-ou odvertêncios ou noiificoÇões Ô controiodo'

Ademois' o Con lroio 2O17O27 5 'outorizo 
o olteroÇõo do mesmo' Neste

coso, demostro o necessidode de oditomenlo de prozo'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Íermo de Aditivo'

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

Minulo do 5o Termo de odiiivo que segue o presente'

Sotisfeito esio o copui do ortigo ó0, do Lei 8.óóó193 que dispõe:

Art' 60' os controlos " ""-oo'l::::t:r::::r',:JtjT:::
reportições inieressodos' os quois monierôo orqutr

outógroÍos e regisiro 'i'rt'Ofito 
Oo seu extroto' solvo os relotivos o direitos reots

sobre imóveis' qut '" 
to'toilo"'i Jor' in'tt"nto lovrodo em cortório de notos' de

iudoiuniondo-secópionoprocessoquelhedeuorigem''.

e do ort' ó1 do Lei Gerol de Licitoções'

Ademois, consoonte se infer

Íeilos: constom exPressos os nomes

todos os requisilos oli mencionodos Íorom sotis

W. DE S. CARNEIRO EIRELI)' consto

dos Portes (Fundo Municipol de EducoÇõo e

oindo o finolidode (reolizoçõo do 5' Termo de Aditivo), e oto' Que ouiorizou suo

o

lovroiuro (controlo 20 17O27 51, nÚmero do Processo licilolório de (Pregôo Presen

e os clóusulos controtuors.

n' 01 1 /20]7-PP) e' finolmente,osuieiçõoàL
el



do Conirotodo'

4'
ff
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ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

Ressolte-se finolmente' o presenço do reguloridode fiscole kobolhisto

Solvo melhor iuízo' é como enlendemos'

ITAITUBA.PA, IO de Outubro d 19.

Ate
Souso

Procurod J

lsio posto' considerondo o documenÍoÇõo e lustificotivo

opresentodos""'''"'"it:i:I.,::'":":n:,:'::'i::;:;;:'"J:::::
de reolizoçÓo do 5o Ten

pronogoçõo do serviÇo em opreÇo'

Porecer nÕo vinculonte' meromente opinotivo'

lMuniciPol

oAbfPA no 9 '964
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