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l- Troto-se, o presente, de procedimento de Íomodo de Preços sob n'003/2019 - TP

que culminou no controtoçoo do empreso E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÂO EIREL.

ll- ConsoonÍê Jusiificotivo oriundo do Secretorio Municipol de Soúdê e Aceile do

Controtodo, foi solicilodo oditivo de prozo.

lll- Nos termos do porógrofo único, do orligo 38, do Lei de LicitoÇôes, veio o

procedimenÍo, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromenie, que nõo cobe o este Procurodor o onólisê do mérito

odministroiivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduto que recoi sobre o pessoo

do Adminislrodor Público - o que jó foi ex'lernodo com o AuÍorizoçõo poro Aditivo, cobendo tõo

somenle o qnólise dos ospectos jurídicos-formois do instrumento controluol que viso implementor.

Ademois, o Clóusulo Oilovo do Controto 20190125, outorizo o olleroÇõo do mesmo

Neste coso, demostro o necessidode de oditomento de prozo.

v- Demostrodo o possibilidode de reolizoçÔo do Termo de Aditivo, po§semos, por fim,

à onólise de reguloridode de suo formo, o que se denolo do Minuto do 1'Termo de odilivo que segue

o presente.

Sotisfeito êstó o copuÍ do ortigo ó0, do Lei8.6óó193 que dispÕê:

"Art. ó0. Os controtos e seus oditomentos serõo lovrodos nos

Íeportições inleressodos, os quois monterÔo orq

cronológico dos seus outógrofos e regislro sistemÓtico do

extroto. solvo os relotivos o dirêilos reois sobre imóveis, qu
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lV- O cerne do queslôo repouso no possibilidode de reolizoÇÔo de um l'termo de

oditivo oo controto n' 201901 25.

A contro'fonte encominho pedido de oditivo de prozo juslificondo que tem interesse

em proÍogoÍ por iguol período dios em rozÕo dê questões pontuodos no justificotivo.
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formolizom por inslrumenlo lovrodo em cortório de no'lo§' de

fudo iunlondo-se cÓpio no pÍocesso que lhe deu oÍigem"'

Ademois' consoonte se infere do ort 6'l do Lei Gerol de LicitoçÕes' todos os requisitos

oli mencionodos fo'ot 'oli'ttilo't "Jntrom 
êxpressos os nomes dosportes (Fundo Municipol de soÚde

e E F MoURA SERVIÇoS DE coNSãtUt t.""' conío oindo oÍinolidode {reolizqçõo do lo Termo

de Aditivo), o oio' que o"o"'o' 
'']o-'ou'oturo 

(contÍolo 20190125)' nÚmero do processo licitolório

(Tomodo de PreÇos n' oo3/2019) "' 
tinorrn"ntt' o 

"ieiÇÕo 
à Lêi e os clóusulos conlrotuois' o que nesto

siluoçôo especiol verifico-se no ctóusulo 1" que prevê o oditivo de prozo'

vF lslo poslo considêÍondo o documentoçôo e iu§tifico'tivo opresentodo e os

preceitos legois Íerori'o a qut"a"o 
"-on"oto-se 

o possibilidode de Íeolizoçôo do lo Termo de Aditivo

l" l.^u.r" 
^" 'ot9ol25 

visondo o píonogoçõo do prozo'

Porecer nóo vinculonle' meromente oplnotivo'
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