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Processo no 0273.2632021 .

Objeto: Aditivo de prazo.

Contrato Originário no 0273.263.01 12421

Contratada: KELLY DE PAIVA SA

CPF n" 003.501.8'13-57

Versa o presente Parecer eceiÊ:n c:es requürirnentcs formulados pela Secretaria Municipal

de Administração, sobre a pcssibiiidadc ii,,;diÍ,3,rnento dc (;rrrti'ato Originário no 0273.263.0112021,

celebrado com a Senhora KELI-Y :-.11 y. r.lli.j i)4, c1',;c icnr {.'3Íno objeto: a CONTRATAÇÃO DE

LOCAçÃO DE UM TMOVEL üAt.i'.i ü. .,',Í;3.C!r\L, i-.rilü,i'.t.l"Ii+Do NA TRAVESSA FERRAZ S/N,

CENTRO SUCUPIRÂ. EO R!,fr.-.Hii-' . :',I.:, -I§Í!}iIIilü fÂTiJ. iI.,ISTAÇÕES E FUNCIONAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR DE§T,; i.liji:r..:::'l:' .

A referida soiicitação fo; <jer;;ilaríiêrrte jusrificadr e consta o aceite da pessoa física

contratada na realização do feito. Quarrto ao aditivc de prazo, dessa feita verifica-se consonância com a

Lei Federal no 8.666/93, vejamos:

Art. §7. A duraçâc dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçementáriüs, exceto quanto aos relativos:

ll - à prcstaçâo cie serviços a sereÍn sxêciltâdcls de forma contínuâ, que poderão

ter a sua duração nrci'rr:gada por" iguaís s sr.jcessivos períocios com vistas à

cbtençâo de preços e cnndiçÕes niais vantajosas para a aciministração, limitada a
,1 ,,

sê$i,entã iyis$Ê$; {Íi*ciai;r,: ilacia pela Lei nu S.648, de 1998)

i 1'1:*

Apontamos aincla i:,.!e..r! '..it""' ..;c da Adininistiaçáo"e tempestiva, vez que o aludido

contrato originário êncoÍltrê-.;u".ri.r,,r-1,','r," i . '.-'n't vist;: qu':: c sÊu r,'c'ncimento ocorre em31t12t2021.
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No que se refere à Minuta cr, Terino Aciii;',,i.; corrstante nos autos, verificamos perfeita

conciliação com a legisiaçâo que regê à nafária, Cr:Í;sa fi;i:,i a,çiçya'??os a mencionada Minuta.

Diante o exposto, Lrpino ts:{r pcÍisicilicjade üe ieali.rãção do aditivo requerido, vez que a

situação concreta está clevicjarnente ju;liíicacra, Cestar::irncs; ainda à verificação de comprovação de

regularidade fiscal da empresa contrair:tJ:,i do rfiomerrto rja celebraç;io do mencionado termo.

E nosso parecer saivrr rlelhor oniendirnento

ra clo Riachão - MA, 17 de dezembro de 2021

lva Costa Júnior

Jr.:rídico

oAB/MA 10i21-A

rúi

, :... -. a.

-:', .-': ..'.i

:.':::l:.,'l.:i ;, ,;,.:.1 ; :r.'.-- rP 6Íí,:!l-üf(,-'.jt.ii.i:(ll.aii2.:í38/000!-67
.: .- : i'!, -i55.:- l jlr:l. iti9

. ,:{:,'i.s:rc,-i :., :::i .'i: 'L- -r.;niai!.isll:

e;:er

§Í'"z

I
I

Arcanjo''




