
CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que
ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este
instrumento.

1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
No. 13/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, A CÂMARA
MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA E, DO OUTRO, A EMPRESA
GUILHERME VIAGENS E TURISMO
LTDA. - ME, NA FORMA ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA^ inscrita no CNPJ sob n 32.712.275/0001-44, localizada à Praça
Filemon Bezerra Lemos, n 172, Centro, na Cidade de Nossa Senhora da
Glória, Estado de Sergipe, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato, representada pela Presidente o Sr. Astrogildo Soares da Costa,
doravante denominado Contratante, e a empresa Guilherme Viagens e
Turismo Ltda. - ME inscrita no CNPJ sob n 14.970.182/0001-38, com
sede na Avenida Erotildes Noer de Aragão n 2274, Bairro Jardim do
Sertão, em Nossa Senhora da Gloria/SE, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato, representada por seu Sócio Administrador o Sr.
Genilton Alves de Freitas, doravante denominada Contratada, firmam
o presente Termo Aditivo, regido pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

O
CLÁUSULA I - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato que ora se adita, disposto em sua CLÁUSULA
SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, na forma do art. 57 da Lei n
8.666/93 e alterações posteriores, por um período de mais 12 (doze)
meses.

1 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO n 13/2019
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E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente,
em 03 (três) vias de igual teor, para um só fim legal.

Nossa Senhora da Glória/SE, 02 de marco de 2020.



Em 28/02

da Justificativa apresentada e em
conformidade com a legislação vigente,
autorizo!

iro de 2020Nossa se

Considerando que a Empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME, preenchem os requisitos

necessários pretendidos pela Administração;

Considerando que os serviços é essencial para a Administração;

considerando que a Empresa cumpri rigorosamente com sua obrigações e, satisfazendo, plenamente,
as necessidades da Administração;

Considerando, também, que o contrato celebrado transcorreu normalmente, não tendo havido, até a

presente data, qualquer problema;

Considerando, que o preço da contratada, após pesquisa de mercado, é o mais vantajoso;

Considerando, ainda, a necessidade de se prorrogar, desta forma, o prazo contratual inicialmente

pactuado, pelos motivos acima expostos;

Considerando, por fim, que a empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME. tem contratada os
serviços de locação de 02 (dois) veículos completo, motor com potência 1,6, fabricação/modelo não
inferior a 2017, capacidade para 5 passageiros, vidro com resfriamento fume, som MP3/CD player,
quilometragem livre motorista por conta da contratada e combustível por conta da contratante,
através Contrato n2 13/2019 decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços n2 02/2019, sendo
prevista, contratualmente, a prorrogação de prazo, tem-se por justificada a prorrogação do Contrato

ns, 13/2019.

O

JUSTIFICATIVA

Nos termos do art. 57, 22 da Lei n2 8.666/93, e alterações posteriores, apresenta-se justificativa

para a prorrogação do Contrato nB.13/2019, celebrado entre esta Câmara e a empresa Guilherme

Viagens e Turismo Ltda. - ME, mediante as considerações a seguir:
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Diretoria Financeira



Nossa Senhora da Glória, 28 de fevereiro de 2020.

ASSESSOR JURÍDICO

Instados a nos manifestar acerca da minuta do Io Termo Aditivo de
Prazo ao Contrato n. 13/2019, a ser celebrado entre esta Câmara Municipal de
Nossa Senhora da Glória e a empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME

cujo objeto é a locação de 02 (dois) veículos completo, motor com potência 1,6,
fabricação/modelo não inferior a 2017, capacidade para 5 passageiros, vidro com
resfriamento fume, som MP3/CD player, quilometragem livre motorista por conta
da contratada e combustível por conta da contratante, emitimos Parecer, da forma

que segue:

No que pertine à prorrogação de prazo, a Lei n 8.666/93, em seu art.
57, no inc. II, com a redação dada pela Lei n 9.648/98, estabelece:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,

limitada a sessenta meses;

Compulsando-se os autos e da exegese dos dispositivos acima
enumerados, percebemos ser perfeitamente legal a prorrogação pretendida, por
devidamente justificada e autorizada, na forma exigida pelo art. 57, inc. II, da Lei
de Licitações e Contratos Administrativos e dentro do prazo contratual, além de
perfeitamente plausível pelos motivos expostos em sede de Justificativa e
amparados legalmente.

Ex positis, pela análise dos autos que nos foram apresentados e
informações nele contidas, não nos parece haver ofensa aos ditames e princípios
legais aplicáveis ao procedimento, mormente a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, tendo sido todos eles alcançados e, assim sendo, somos pela

legalidade do pretendido Termo Aditivo.

Ê o Parecer, o qual submetemos ao Vosso discernimento.

PARECEI^ JURÍDICO N. 12/2020
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EXTRATO

Io TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 13/2019

CONTRATO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Contrato n  13/2019
decorrente da Ata de Registro de Preços n 02/2019 da PM de São Miguel Aleixo
CONTRATADA: Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME
ESPÉCIE DE ADITIVO: Prorrogação de Prazo
VIGÊNCIA ANTERIOR: 12 (doze) meses
PRAZO ACRESCIDO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA ATUALIZADA: 24 (vinte e quatro) meses
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei n 8.666/93.
MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: Necessidade dos serviços
PARECER JURÍDICO: 12/2020.
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