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Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

Ofício n° 292/2022-GP 

Jacundá—PA, em 23 de setembro 

Ao Senhor, 
Izaac Scheidegger Emerique 
Diretor do Departamento de Contratos e licitação 
Jacundá — PA. 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o teor do oficio da Secretaria Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos vinculados a esta administração que requer que seja 
instaurado Procedimento administrativo para implementar aditivo de quantitativo de 25% (vinte e 
cinco por cento) nos Contratos de Prestação de Serviços n° 20210006 da empresa: TALISMÃ 
LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI e o Contrato n° 20220224 da empresa: W. CRAVO 
COMÉRCIO E ENGENHARIA, encaminhamos a Vossa Senhoria em anexo cópia do ofício n° 511-
A/2022-SEMOB, solicitando abertura do procedimento administrativo. 

Objeto do presente Procedimento é "Aditivo de Quantitativo de 25% (vinte e cinco por 
cento) nos Contratos de Prestação de Serviços n° 20210006 da empresa: TALISMÃ LOCAÇÕES & 
SERVIÇOS EIRELI e o Contrato n° 20220224 da empresa: W. CRAVO COMÉRCIO E 
ENGENHARIA," para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
desta municipalidade, conforme detalhamento e demais condições que integra o ofício descrito 
acima para todos os fins. 

Sendo assim, autorizamos o prosseguimento do referido procedimento administrativo 
para a efetivação dos referidos aditivos nos respectivos contratos, e que seja tomada as providências 
necessárias, conforme estabelecido em lei. 

Atenciosamente, 

tonir Aparecido Tavares 
Chefe do Poder Executivo Municipal 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 
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SECRETARIA MUNICIPAL, DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN 

Ofício n°.: 511-A/2022/SEMOB. Jacundá, 23 de setembro de •22 

Ao Exm°. , Senhor, 

itonir Aparecido Tavares. 

Chefe do Poder Executivo do município de Jacundá-PA. 
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Prima fade cumprimento Vossa Excelência e posteriormente passo a expor o 

escopo desse expediente. 

Trata-se de pleito de aditivo de quantitativo com base no art.65 da Lei 8.666/1993, 

:Y, fine: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administraçãq: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

§ 1 º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 

50% (cinqüenta por cento) para os seusiacréscimos. 

Nessa senda veja que há permissibilidade na norma de alteração contratual, de 

forma uni lateral, para aditivo de quantitativo, nas mesmas condições contratuais, em ata 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. 

Dessa forma visando o interesse público primário, pois esse pleito bus.- atpn~ 
b ' 

o Princípio da Continuidade dos serviços públicos, deve sei instaurado proced -- • 

administrativo para implementar aditivo de quantitativo de 25% nos seguintes contratos: 

a) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 20210006 — empresa 

contratada: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI; e, 

b) CONTRATO N° 20220224 - empresa contratada: W. CRAVO COMERCIO E 

ENGENHARIA. 

Logo requer de Vossa Excelência autorização para deflagração do devido 

procedimento para a efetivação dos referidos aditivos, nos respectivos contratos. 

Atenciosamente. 

Sebastião Rabelo Neto 
Secretário Mun. De Obras Infraestrutura e Serviços Urbanos 

Portaria N° 278/2022 
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