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CONIIAIO: 20190284

ASSUMO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

OUEIO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANIÀÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO
MUNICÍHO DE ITAIÍUBA.

rNÍEtÊssADos: MUNrcíPto DE tÍAtTUBA E E F MOURA SERVrÇOS DE CONSIRUÇÀO ElRELl.

| - Trolo-se, o pÍesente, de procedimenlo de Tomodo de Preços sob n'013/2019 - ÍP
que culminou no confroloçÕo do empreso E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ElRELi.

ll - Consoonle Justificolivo oriundo do Secrelorio Municipol de lnfroeslrulro e pedido

do Conlrolodo, foi solicilodo odilivo de prozo.

lll - Nos termos do porógroÍo único, do ortigo 38, do Lei de Liciloçôês, veio o

procedimenlo, poÍo emissôo dê porecer prévio.

lv - o cême do queslÕo repouso no possibilidode de reolizoÇôo de um ? Termo de

Âditivo oo ConAolo 
^' 

20190284.

A conlÍolodo êncominho pêdido de odilivo de prozo juslificondo que necessito

pronogor poí {130 cenlo e trinlo) dios em Íozôo de queslóes ponluodos no juíificotiYo.

Ademois, o Conlrolo 20190281, outorizo o ollêroçôo do mesmo. Nesle coso,

demostro o nêcessidodê de odilomento de prozo.

v - Demoslrodo o possibilidode dê reolizoÇõo do TeÍmo dê Adilivo, possemos, por

fim, à onólise de reg

segue o presenle.

uloridode de suo formo, o que se denoto do MinuÍo do l' Termo de odilivo que

Solisfeilo estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8.óóól93 quê dhpôe:

Ressolie-se, pÍimeiromenle, que nõo cobe o este Procurodor o onólise do mérilo

odministrolivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçôo), condulo que recoi sobre o pessoo

do Adminislrodor Público - o que ió foi êxlêrnodo com o AuloÍizoçôo poro Adirivo, cobendo tôo

somenle o onólise dos qspêclos.iuríCicos-formois do inslrumenlo controluol que viso implemenlor.
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'Art- 60. Os conlrolos e seus oditomenios serôo lovrodos nos

reportições inleÍessodos' os quois monterÔo oÍquivo

cronológico dos seus outógrotos e registro sistemólico do seu

extroto, solvo o§ Íelolivos o direitos Íeois sobrê imóveis' que se

formolizom por inslrumenlo lovíodo em cortório de nolqs' de

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

Ademois, consoontê se infere do orl ól do Lei GeÍol de LiciloÇões' todos os Íequisilos

oli mencionodo§ ÍoÍom solisfêitos: conslom expressos os nomes dos porles (Município de lloilubo e E

ÍMoURAsERvlÇosDEcoNSIRuÇÃoElRELl),constooindoofinolidode(Íeolizoçóodo2"Termode

Aditivo), o oto, que ouloÍizou suo lovroluro (Controto itrj1902811' nÚmero do pÍocesso licilqtório

(Íomodo dê Preços n'Ol3/2019) e' finolmente' o sui€içôo à Leie os clóusulos conlroluois' o quê neslo

situoçôo especiot verifico-se no clóusulo lo que prevê o odilivo de prozo'

vl' lsÍo posto considerondo o documenloÇõo e justificotivo opresentodo ê os

pÍeceilos legois rêlotivos à questÕo conslolo-se o possibilidode de reolizoÇõo do ? TeÍmo de Aditivo

oo Conkolo n" 20190284, visondo o proÍogoçÕo do prozo'

Porêcer nÕo vinculonte' meromêntê opinoiivo'

Solvo melhor juízo, é como
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