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Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações   

SAAE de Pocrane – MG.   

Assunto: Aditivo de Prazo. 

REF. CONTRATO 0003/2019. 

Objeto: “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Construção para 

atender as demandas da Autarquia dos Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do 

município de Pocrane - MG.” 

Pocrane  21 de outubro 2020.  

 

Ilmo. Senhor,  

Considerando o contrato Nº 0003/2019, entre o Saae do Município de Pocrane-MG 

e a Empresa MATERIAIS DE CONSTRUÇAO RONI - EIRELI – CNPJ: 65.102.675/0001-97;  

Considerando que o Contrato nº 03/2019, está previsto o vencimento para dia 21 

de novembro 2020.  

Considerando que o Contrato 03/2019, oriundo da ata de registro de preços nº 

01/2019, e que os contratos são submetidos ao regramento da Lei 8666/93, estipulam 

obrigações recíprocas para a Administração e o Licitante que teve seu preço registrado;  

Considerando que por se tratar de instrumentos absolutamente diversos, é que o 

prazo de validade da ata de registro de preços não pode ser confundido com o prazo do 

Contrato Administrativo;  

Considerando a Clausula Sexta, item 6.1, que permite aditivo, conforme as 

especificações da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações;  

Considerando que foram verificadas junto ao setor contábil se existe dotações 

orçamentárias para fazer face as despesas;  

Considerando que mesmo com o aditivo solicitado, o contrato não ultrapassará o 

valor da Modalidade Licitatória;  

Considerando ainda, a manutenção da vantajosidade e preços adequados ao de 

mercado, nos termos do art. 65 da Lei 8666/93; 

Requer que seja aditivado o Contrato 0003/2019, nos termos do art. 65, inciso I, 

alínea ‘b’, c/c § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300630/artigo-65-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300603/inciso-i-do-artigo-65-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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JUSTIFICATIVA;  

O Contrato nº 0003/2019, tem como objeto a “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Aquisição de Material de Construção para atender as demandas da Autarquia dos Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do município de Pocrane - MG.” 

 Segundo o Processo Administrativo 0001/2019 – Pregão Presencial nº 001/2019, 

Registro de Preços nº  001/2019.  

 Ocorre que é necessário aditivar o prazo contratual devido a necessidade de 

aquisição de material de Construção para atender as demandas do SAAE de Pocrane – MG, 

para mais 60 (sessenta) dias ou seja até 21.01.2021;  

O supracitado contrato tem seu prazo de validade previsto para  21.11.2020.  

 Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse na prestação dos serviços nos 

mesmos preços apresentados no Processo 001/2019.  

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada 

o aditivo do prazo contratual: 

a) A continuidade do Contrato minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão 

familiarizados com a forma de trabalho e fornecimento da contratada, evitando 

inadaptações que poderiam nos gerar custos; 

b) Permite a continuidade sem tumulto do fornecimento, porque não implica em mudanças 

estruturais; 

 c) O Fornecimento tem sido de forma regular e tem produzido os efeitos desejados no que 

tange a qualidade dos materiais; 

Conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o 

aditamento contratual, conforme proposto. 

 

Atenciosamente,  

 

 

________________________________________________ 

Secretaria de Administração do Saae – Pocrane – MG.  
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Pocrane/MG, 21 de outubro de 2020. 

 

Sr. Assessor Jurídico, 

 

Tendo em vista a solicitação da Secretária de Administração, sobre o Aditivo de 

Prazo do Contrato n. 0003/2019, objetivando: “Registro de Preços para Futura e 

Eventual Aquisição de Material de Construção para atender as demandas da Autarquia dos 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do município de Pocrane - MG.” de acordo com 

a Processo Administrativo nº 001/2019, na Modalidade Pregão Presencial nº. 

001/2019, conforme Proposta Comercial do Processo Licitatório nº. 0001/2019.   

   Solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade 

do justificado e requerido. Pedimos ainda, que sendo possível, seja elaborada a 

minuta do termo aditivo.  

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.  

 

Cordialmente, 

 

Diretor do SAAE – Pocrane/MG 
 
 
 

 

 

Ilmo. Sr. 

DD. Assessor Jurídico 

NESTA. 
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JUSTIFICATIVA:  

 

 

Jusstifica-se a celebração do presente aditivo, na Ata de Registro de 

Preços, na existência de saldo de contrato, na necessidade da continuidade 

do fornecimento, na qualidade do atendimento e na manutenção dos preços 

do contrato. 

  

O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos do Art. 

57, Inciso I, da Lei nº8.666/93 a alterações posteriores. 

  

 

 

Pocrane em 21 de outubro 2020.  

 

 

___________________________________ 

Secretária Administrativa 

 

 

 


