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ESTADO DO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA ARDO

JIISTIFICATIVA AO SEGIiNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N' 2OI9IOI4OOI - CPI--
PMSB/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 20I9O9OO3 CPL. PMSB/MA

De: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Para: JOELSI FRANK COSTA
ASSESSORIA ruRÍDICA

Assunto: Pronogação de prazo contratual
Contrâto: 20t91014001.
contratada: GPA - CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Implantação de Serviços de Tratâmento Superficial Simples TSS em vias das

Localidades Bicuíbas e Pedrinhas do município de São Bernardo,MA .

Sr. Assessor

O Contrato n'. 20191014001 tem como objeto a Implantação de Serviços de Tratamento

Superficial Simples TSS em vias das Localidades Bicúbas e Pedrinhas do município de São

Bemardo/MA.

Ocorre que o supracitado contrato, para realização dos serviços nas localidades Bicuiba e

Pedriúa, em virtude dos custos descritos na planilha orçamentiíria, estamos aditivando para

incluir uns serviços para reequilíbrio da equação econômica-Financeira, o referido contrato

tem seu prazo até o dia: 14 de outubro de 2020, solicitamos seu parecer para aditivar o valor

desses serviços para os quais foi CONTRATADA.

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada o
acréscimo do valor aditivado, informamos que o mesmo encontra-se de observância ao aÍ.
65 § 1" da Lei 8.666ts3 e a CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSTMOS E SUPRESSOES *

Á CONTL TADA tica obigada a aceitar, nas mesnurs condições contrutuais, os
acréscimos ou supressões qae se jizerem necessdrios no fornecimento dos maleiais, objeto
deste contrato, até 25% (viníe e cinco) por cenlo do valor ínicial atualizado do contrato".
O valor a ser aditivado é somente na Planilha do Povoado Pedriúas.

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o

aditamento contÍatual. Assim sendo. solicitamos a Vossa Seúoria que autorize o aditivo

conforme proposto.
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E nossa justificativa.

Tcndo em vista a justificativa (tecnico-legal) apresentada sobre a

possibilidade de aditivo de valor ao contrato n'. 20191014001 (lmplantação de Serviços de

Tratamento SuperÍicial Simples TSS em vias das Localidades Bicuíbas e Pedrinhas do

município de São Bemardo,MA ), solicitamos a Vossa Seúoria que emita parecer jurídico

sobre a legalidade do j ustificado e requerido.

Pedimos ainda, que sendo possível, seja elaborada a minuta do Termo.
Aditivo.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível

OEL DE US SILVA DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração
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São Bemardo - MA, 10 de junho de 2020.
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