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Justificativa técnica

São Félix de Minas - MG, 27 maio 2022.
Processo: N"06/2022
Objeto: Pavimentação das ruas VÍoleta, Margarida e Girassol no bairro Planalto
Ne Contrato: N" L8/2022
Empresa: WR Correa Construtora
Assunto: Solicitação de aditivo de prazo.

1. DA FUNDAMENTAçÃO

O contrato ns L8/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de São Félix
de Minas e a Empresa WR Correa Construtora, CNPJ 30.584.339/000I-43, cujo
objeto é: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA EM SERVTÇOS
DE ENGENHARIA PARA CALÇAMENTO DAS RUAS VIOLETA, MARGARIDA
E GIRASSOL NO BAIRRO PLANALTO NO MUNICíPIO DE SÃO rÉIIX DE
MINAS _ MG.

O contrato foi assin
(três) meses, contratos a

expedida dia 01 de março
no valor de RS106.742,27 t

vinte sete centavos).

2. DOS FATOS

ado no dia 01 de março de 2022, com vigência de 3

partir da dada de assinatura da Ordem de Serviço,
de 2022 sendo vigente até o dia 01 de junho de 2022
(cento e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e

O contrato assinado no dia 01 de março de 2022 com vigência de 3 (três) meses
contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, emitida no dia 01 de
março de 2022 sendo vigente até o dia 01 de junho de 2022, que deverá ter seu
prazo prorrogado para conclusão dos serviços contratados.

3. CONSTDERAçÕES

Mediante sol
protocolado no

de aditivo de prazo encaminhada pela empresa contatada e
,r de engenharia no dia 27de maío de 2022, munida das

!E Í3a13246-90ó6 | xRmsfmtttoutlook.com.br
QRua Frci lr',ocêrc ro,23o, Sao Feit.< ,,rt lvliras Mtnas Ge rais, 35275 lCLf

I

16



\



§Â0
DE

considerações reais sobre o atraso do cronograma deste contrato,
Devido ao período extenso de chuvas na região a obra teve seu cro
prej ud ica do, aca rreta ndo atrasos i m p revisíveis.

4. DOS PEDIDOS

De acordo com as declarações acima, justificamos a necessídade de prorrogação
da vigência de prazo do contrato por mais 2 (dois) meses e 26 (vinte e seís) dias,
estendendo a vígência contratual para o dia27 de agosto de2022, possíbilitando
continuar a execução dos serviços visando a conclusão dentro deste prazo.
Tendo em vista que, a presente justifícativa é de ordem técnica, sugerimos que o
processo seja encaminhado à assessoria jurídica, para analise e emíssão de
parecer quanto a legalidade do pedido de rorrogação de prazo
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