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PROCESSO tlcirrrórro No 003/2019 - PP

CONIRAI o No 201900t8

ASSUNTO: PEDIDO DE ADirrvo oe prazo (ó0 DIAS)

coN IRAIADO: J. J. S. DE SOUSA - ME

O SêcrelóÍio Municipol de lnÍroestruturo encominhou oo Deportomento de

Compros e LiciÍoçÕo do PreÍeituro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM' lustiÍicotivo de

pronogoçÕo de prozo reÍerente oo Controto n' 20190043'

NÔs têrmos do porágrofo Único' do ortigo 38' do Lei de LiciloçÕes' veio o

procedimenlo, poro emissôo de porecer prévio'

Ressolle-se' primeiromente' que nÕo cobe o este Procurodor: ":"lt:^::'

mérito odministrotivo (conveniêncio' oporlunidode de suo reolizoÇÕo)' conduio que rêcor

sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que ió foi externodo com o AutorizoçÕo poro

Aditivo, cobendo too somente o onólise dos ospecios jurídicos-Íormois do instÍumento

contÍoluol que viso imPlemenlor'

O cerne do quêslõo repouso no possibilidode de ÍeolizoçÔo de l'Termo

Aditivo oo conÍroto n' 20190043'

No justiÍicotivo opresentodo pelo Secretório Municipol de lnfroestruiuro Sr'

Orismor Pereiro Gomes' o mesmo olego que necessito do prozo de 60 (sessento) dios o poriir

do vencimento do controlo em epígroÍe poro conclusôo do processo de pogomenlÔ dê

desPesos oindo Pendenles'

Demostrodo o possibilidode de reolizoçÕo do Íermo de Aditivo' possemos'

poÍ Íim. o onólise de rêguloridode de suo Íormo' o que se denoto do Minuto do 1o lermo

de odiiivo que segue o Presente'
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Art' óO os controtos e seus oditomenlos serÓo lovrodos nos reporliçÕes

inleressodos, os quois monteroo orquivo cronológico dos seus oulógrofos e registro

sistemólico do se' 
"*t'oto' 'ofuo 

os relotivos o direilos reois sobre imóveis' que se Íormolizom

por instrumento to'rodo em cortório de nolos' de tudo iuntondo-se cópio no processo que

Sotisleito estó o copui do ortigo ó0, do Lei 8.ó6ó193 que dispõe:

Porecer nÕo vinculonte' meromente oPinoiivo'

Solvo melhor juízo, é como enÍendemos

|ÍAITUBA - PA, 04 de Fevereiro de 2O2O'

Alemislokhles A de Souso

lhe deu origem" '

Ademois' consoonte se inÍere do ort' ól do Lei Gerol de LicitoÇÕes' lodos os

requisitos oli mêncionodos Íorom solisÍeitos: constom expressos os nomes dos portes

(Município de ltoitubo - "tft;;; 
Municipol de ltoitubo e J J S DE SouSA - ME)' consto

oindo o Íinolidod. tr.ortoouo ao lo Termo de AdiÍivo), o oto, que outorizou suq lovroturo

(conÍolo 2Ol9oo43)' nÚmero do processo licitotório {Processo de PregÕo Presenciol n'

0003/2019 - PP) e' finolmenle' o suieiçÕo o Lei e os clóusulos controluois'

No mois, cumpre ressortor que o prozo em tero {ó0 dios), tem o objetivo único

de viobilizor o conclusõo oo' p'ot""ot de pogomento de despeso' conÍorme inlormodo

pelo Secrelório Municipol de lnÍroesiruturo' nôo obrindo morgem poro emissÔo de novos

Solicitoções de Despeso dentro do reÍerido pÍozo'

rsto posto, considerondo o documentoçÕo, iustiÍicotivo opresenlodo e os

preceitos legois relotivos o O""uo' consloio-se o possibilidode de reoli:oçÔo do lo TeÍmo

de Aditivo oo ConÍoio n" 20190043'
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