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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANCA
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO

]USTIFICATIVA TECNICO-LEGAL

Nos termos do art. 65, I, b, da Lei Fedür.,1 no 8.666/L993, apresenta-se justificativa
para o acréscimo e supressão r:! quantitativo na razão aproximada,
respectiva mente, de 38,03olo (trinta o u,r-., vírgula três por cento) e 7,54o/o (sete
vírgula cinquenta e quatro por cento) do objeto, ao Contrato Administrativo de no
27/2079, conforme previsão contratual na Cláusula XI, do termo celebrado entre
este MUNICIPIO e a empresa cAL - cuNSTRUçOES LTDA - Epp, decorrente da
Tomada de Preços na 72/20).8, rrrci.i,.rrrr.: üs considerações a seguir:

Considerando, que o oblclo do coí)Lr;L.r tt't 27 /2QL9 é a contratação de empresa
especializada em Obras e Serviços de Eí)genharia para realizar obras de reforma e
reurbanização da praça do Povoadr: J1.i, r"u, Zona Rural deste Município. conforme
especificações constantes na clár,,suia lr,.:rL!r d;

Considerando, que a empresa e)lccüLoÍJ dos serviços vem desempenhando
fielmente o objeto contr.ltual, r,r.rírlrl]uo, eín suma, compatibilidade com as
obrigações assumidas;

Considerando, que o acréscimo supramencionado se faz imprescindível, haja vista
necessária alteração do pío.leto iÍricii,rl, irara Ínelhor atendimento das necessidades
do Município;

Considerando, ainda, que na clju>ul: -r..t,i)ta segunda do Contrato em comento,
prever-se a possibilidade de adltatnerrLo de seu objeto até o limite de 25,OOo/o
(vinte e cinco por cento) do valoi ir,i-ijl ,,.,,te acordado;

Considerando, por íinr, qLre cr t-e,
I,be§lo,asaber:

rrt 8.666/93 prevê, em seu art. 65, inciso

./:\t t. 65. Os contratos regidos por esta Lei
poderitt ser alterados, com as devidas
J r:,Lificativas, nos seguintes casos:
1 - unilateralmente pela AdministraÇão:
i ..)
b) quando necessária a modificação do
, alo| contratual em decorrência de
-:eréscimo ou diminuição quantitativa de
rcu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;
r)
, 1r o contratado fica obrigado a aceitar,
ttr> rr)esmas condições contratuais, os
.,.rrc1sd;/rlos ou supressões que se fizerem
,,-.. obras, serviÇos ou compras, até 25o/o
.itttt: e cinco por cento) do valor inicial

. , L..tlizado do contrato, e, no caso
- .:t ltt tiar de reforma de edifício ou de
.:tiuit-)di t)et)to, até o limite de 50o/o
(cinquenta por cento) para os seus
-- -'r óscimos,
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Desta forma, tem-se por justificada a soiicitação, oportunidade na qual solicito a
AUToRrzaçÃo.

Areia Branca/Si, ;;/ .ic .lunho de 2019.

f^ ,.a 4- -,t.,.--PAULO'D-Ê ra*)í; C.ri'rÉS DE MENEZES
Secretário de Obras, lriíspur LJ, UrtJanismo e Saneamento

Autorizo.
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ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Geslor do Município


