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880779/2018 – Operação 1062333-60 (Reforma da Praça da Matriz), no valor global de
R$ 273.181,00. celebrado com essa instituição no dia 31 de dezembro de 2018. Em
conformidade com o Cronograma de Desembolso, a liberação do recurso por parte da
Concedente se daria conforme a tabela abaixo: Dezembro/2019 = R$ 54.095,23
Março/2020 = R$ 81.142,85 Junho/2020 = R$ 135.238,11 Na data de 13 de janeiro de
2021, recebemos o valor relativo à 1ª parcela (R$ 54.095,23); já no dia 07 de março de
2022, foi depositado na conta respectiva o seguinte valor: R$ 135.238,10,
correspondendo, nesse caso, ao recurso referente à 3ª parcela. Houve, portanto, um
equívoco quando do envio da verba relativa à 3ª parcela, uma vez que deveria ser
depositado o valor pertinente à 2ª parcela, ou seja, R$ 81.142,85. A diferença de valor
entre as duas parcelas é de R$ 67.614,76. O último boletim de medição apresentado por
esta Municipalidade a esse órgão, o de nº 4, em maio/2022, indica 57,73% de execução
da obra. O recurso depositado por essa Concedente corresponde a 70% do valor global
do convênio. Comparando-se o cronograma físico com o cronograma financeiro,
observa-se uma diferença de 13%. A obra já executada não acompanha, no entanto, o
percentual de 70% depositado por essa entidade. Em que pese todo o esforço e
empenho desta municipalidade na finalização desse contrato de repasse, é válido
destacar a severa pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), que assolou
o nosso país, desequilibrando a economia, em caráter mundial, provocando inflação,
assim como o mercado reduziu o fornecimento de insumos e de matéria-prima
necessários para a obra em referência. Este Poder Executivo decretou à época,
inclusive, situação de emergência e estado de calamidade pública em nosso Município
ante o cenário vivenciado naquele momento. Portanto, houve toda uma conjuntura que
inviabilizou a regular execução das obras. Importante se faz destacar, ainda, que o
período chuvoso ocorrido no final do ano passado, e ainda as chuvas iniciadas agora
em março/2022, também contribuíram para que ocorresse atraso na execução das
obras, impedindo que finalizássemos todos os serviços necessários ao pleno
atendimento desse convênio. Quanto à vigência atual desse convênio, esta findará no
dia 30 de junho do ano em curso. Assim, e considerando que apenas 57,73% dos
serviços já foram executados, e tendo em vista que ainda falta recurso a ser liberado, na
ordem de R$ 81.142,86, aliado aos demais eventos fortuitos acima narrados, faz-se
necessário que o prazo de vigência desse convênio seja prorrogado por mais 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias. Deste modo, e diante dos fatos ora apresentados,
pedimos que seja deferido o nosso pedido de prorrogação de prazo. Agradecendo a
atenção dispensada, subscrevemo-nos.

Fundamento Legal port. 424/2016
Data de início de
vigência do TA 30/06/2022
Data final de vigência 30/06/2023
CPF do Novo
Responsável do
Concedente

299.544.281-00
Nome do Novo
Responsável do
Concedente

JOSE ANTONIO SILVA PARENTE
CPF do Novo
Responsável do
Convenente

318.553.182-53
Nome do Novo
Responsável do
Convenente

JAIR LOPES MARTINS
Situação do TA Publicado
Documento Digitalizado NJ GEAJU 01675-2014 PI 507.pdf Download

Dados da Publicação

Data DOU 15/07/2022
UG 0
Data de envio 18/07/2022
Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo
Nome Arquivo Descricao Data Upload

NJ GEAJU 01675-2014 PI 507.pdf Ferramenta indisponível. 14/07/2022 Baixar

 

javascript:document.location='/voluntarias/DetalharTermoAditivo/DadosDoTermoAditivoBaixar.do?id=33286048%27;

