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Processo AdministÍativo: 0l 2/201 8

Haja visra quE a €mpresâ MÁXIMO CoNSTRUÇôES PROJETOS E
ÍNCORPORAÇÀO EIRELI - EPP toi noúficâda sobre a realizaçào de Aditivo de
Acréscimo ao valor do Contrato 0l l/2018 CMSB (reforma e ampliação da Câmara
Municipal de São Bernardo), no percentual de 49,54% (quarema e nove inteiros e

cüqucnta e quatro centésimos por cento), e em resposta à Dotificação condicionou o
acréscimo à concessão de reajuste do valor do referido contrato, sob a alegação de que a
obra está sendo cxecuradâ com base nuÍna planilha dc composição de custos orçada
desde 201tt.

Ponderando que a Comissão permanenie de Licitaçâo - CpL, ao
encaminhar o processo para estc Gabinete da presidência, destacou quc ,.a 

conccssâo de
reajuste contratual é legalmente possível, porém a concessào no caso concreto prescinde
de análise juridica da demanda, mediante píovocaÊo da empresa contratada,
acompan-hadâ da plânilha conrcndo o cálculo quc mmpôe o pcdido de reajusle ausente
no presente caso, làto que irá comprometer a realização do aditivo de acróscimo de
forma mais célere, pois o mesmo já foi analisado com parccer favoÉvcl e estri na fasE
apenas de pr€enchimento da minuB para elaboraçào do Termo Aditivo,..

Com isso, visando preservar o pnincipio da eficiencia que rcge os atos
administrativos, â solução viável é a notificaçào dâ empresa confâtada para q-ue celebre
o aditivo dc acréscimo em curso, e, ato contínuo, protocole dc foÍma autônoma o peaido
de reajusle, com apresentâção da plMilha de c.ilculo do reajü.ste, conÍ.orme orientação
da CPL, o qual scrá de!'idamentc apreciado quanro à possibilidâde lcgal c orçamcntár;a.

São Bemardo - MA, 03 dc março de 2020.
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