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ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGA Ão DE PRAzo DE vtGÊNctA

INIENESSADOS: MUNICíPIO DE ITAITUBA E E F MOURA SERVIÇOS DE CONSÍRU Ão EIRELI

l- Troto-se, o presente, de procedimenlo de lomodo de Preços sob nÔ 0l I /2019 - TP

que culminou no controtoÇÕo do empreso E F MotJRA SERVIÇOS DE CONSIRUÇÃO ElRELl.

ll- Consoonle Juslificotivo oriundo do Secretorio Municipol de Soúde, foi solicitodo

odilivo de prozo.

lll- Nos termos do porógrofo único, do ortigo 38, do Lei de Licitoções, veio o

procedimênlo, poro emissõo dê porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromenÍê, que nÕo cobe o estê Procurodor o onólise do mérilo

odminislrolivo (convêniêncio. oportunidode de suo reolizoÇõo), conduto que rêcoi sobre o pessoo

do AdministÍodor Público - o que jó foi exlernodo com o Autorizoçõo poro Adilivo, cobendo lÕo

somenle o onólisê dos ospectos.iurídicos-formois do instrumênto controluol que viso implementor.

A conlrolonle encominho pedido de odiiivo de prozo juslificondo que tem inleresse

em proÍrogor oté 3011212020 dios êm rczõo de queslôês ponluodos no justifrcolivo.

Ademois, o Conlrolo 20190276, outorizo o olleroÇÕo do mesmo. Nesle coso,

demoslro o necessidodê de odilomenlo de prozo.

V- Demoslrodo o possibilidode de reolizoçõo do Têrmo dê AdiÍivo, possemos, por fim,

ô onólise de reguloridode de suo formo, o que se denoto do Minulo do I o Termo de oditivo que segue

o presenÍe.

Solisfeito esló o copuÍ do ortigo ó0, do Lei 8.óóó193 que dispÕe:

"Art. ó0. Os controlos e seus odifomentos serõo loyrodos n

reporliÇões inleressodos, os quois monlêrÕo orqui

lV- O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um l'Termo de

Aditivo oo controio 
^" 

20190276.
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cronológicodosseusoulógrofoseregistrosislemólicodosêu

"-rar, 
,""t * *lotivos o dirêitos rêois sobre imóveis' que se

formolizom poÍ instrumento lovrodo em cortório de notos' de

tudo iuntondo-se cópio no pÍocesso quê the deu oÍigem"'

Ademois' consoonle se infere do ort' ól do Lei Gerol de Licitoçôês' todos os requisilos

oli mencionodos fo'o'n 'oli't"ito'' "Jn'rorn "*o'"t'ot 
o' nomes dospories (Fundo Municipolde SoÚde

ê E F MouRA sERVIÇos DE coNS;;;; á'' conslo oindo o Ínolidodê {reolizoÇóo do lo Termo

de Aditivo), o oto' que ouro'i'o''--o'rou'oluro 
(contÍoto 2o1go27 6l ' nÚmero do processo licitolóío

n",".0"0",,",",^":,,r.1,1:#:lI:::"r.:X:::.::,'"";:::::'.'"onrrqtuois'oquênesto
situoçÔo espêciolverifico-se no c

Vl' lsto posto considerondo o documentoçôo e iustificolivo opresenlodo e os

pÍêceilos lêgois re'o"'o' a ou""Jo "ln**-§e 
o possibilidÔde de reolizoÇóo do l'Têrmo de Aditivo

l. a""n". " ^t9027ó' 
visondo o proÍrogoçõo do pÍozo'

PoreceÍ nÔo vinculonle' meromentê opinotivo'

SoNo melhor iuízo' é como enlendemos

IÍAITUBA - Abril de 2020.
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Alemlstokhles A' dq souso

Procurodor Jurídico MuniciPol

OAi/PA n'9'tôtl



rDENIlrlcAÇÃo:

PROPOSÍA: N" I l29l I óó0001 I 3001

CONTRAIO: N'2019027ó

OBJEIO: Controioçõo De Empreso Especiolizodo poro conlinuoçõo do

Construçõo do UBS UnãoOu Bosico de SoÚde Wirlond Freire - Município de

Itoitubo.
iiru*ro, Prorrogoçõo do Prozo de vigêncio Conlroiuol'

A Empreso E F Mouro Serviços de ConstruçÔo Eireli' conirotodo pelo Fundo

Municipol de SoÚde - FMS poro conclusõo O1^oO* do Unidode Bósico de

Soúde Wirlond Freire - UBS' entregou o serviço concluído dentro do prozo

previsto em coniroto' por.ã'n-"t* deãonêncio do surgimento do doenço COVID-

,l9, cousodo pulo to'ono-'irus S'qRS-Cov-2' o Minisiério do SoÚde' no intuito de

conter o tronsmissoo entre os pessoos' suspendeu tempororiomenie os

o.tividode de visiorros e 
-fiscorizoÇôo 

de obros do óreo do soúde, de Íormo

que. nÕo existe dolo definido poro o deslocomento de iécnicos o este

município e sem o Oe'iOo ui'lor.io técnico do Ministério' o Fundo Nocionol de

SoÚde-FNSnÔotozotioeroçooderecursofinonceiroreferenteà3oporcelo
poÍo pogomento do serviço executodo pelo empreso'

Em foce oo 
"^Oo"o' 

esle secretorio entende o necessidode de

eloboroçÕo de Adilivo 
je P'o"ogoçõo de Prozo de Vigêncio Conkoluol oté

ãO J" a"r.*oro de 2020' oo Controio n' 2019027 6'

JUSIIFICATIVA

lloitubo. 05 de morço de 2020'

IAMAX CUSTODIO

Secretórro Municipol de SoÚde

nepúeutcl rePeRATlvA Do BRASIL
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A SECRETARIA MU]TICIPAL DE SAUDE (SENSA) DE ITAITUBA PA

OFICIO neOOZ|2O2O

Itaituba PA 10 de março de 2020

Assunto: prorrogação de vigência contratual em resposta ao oficio SENSA''/PMI ne

o3ol2O2O

09319572000102

A empresa e f moura serviços de construção Eireli' CNPJ Og'31g'57210fíi1-02' sediada

a décima quinta, 868, sala A, bela vista' CEP 68180-420' em nome de seu

representante regar Ernandes Femandes Moura, aceita a condição proposta no ofício

endereçado à empresa que, por conta dos acontecimentos da doença COVID -19 e das

suspensões temporária das atividades de vistoria e fiscalização da obra' a empres

Aceita então a prorrogação de vigência contratual no prazo estipulado no ofício

enviado pela sENsA/PMl Ne 030/2020' Que e ate o dia 30 de dezembro de 2o2o'

Em anexo a copia do oÍicio SENSVPMI ne O3O|2O2O'

Aproveitamos para manifestar nossos protestos de consideração e apreço'

Cordialmente, .z', / i,/
r r úrôoirÂ stnvrdós or é'oúsÍnuçAo EIRELT

I\ÁIOIJR,A SERVIÇOS
DE êorrrsrRuÇÁo ETRELT

CÀtPJ: Oe'3r9'572lOOo a'O2
,§2, ananrÀrriÀv Cotrro N-a3a cEP 6818o-42o

Ao sêcretario municiPal de saúde

IAMAX PRADO CUSTÓDIo


