
 

Memorando nº 001/2014/S MNT TRNP 

Muriaé, 01 de setembro de 2014. 

 

Ao Senhor Ordenador de Despesas do 47º BPM. 

 

Assunto: Aditamento do Contrato nº 17051. 

 

1.   Considerando o vencimento em 30/09/2014 do Contrato nº 

17051, oriundo do Processo de Compra nº 1256876 000004/2014, firmado com a 

empresa Posto Barra de Muriaé Ltda, que possui como objeto a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de combustível automotivo para o 47º BPM no exercício 

2014, de forma parcelada e de acordo com disponibilidade orçamentária, faz-se 

necessário realizar sua prorrogação contratual por mais 03 (três) meses; 

2.   Considerando a necessidade de acrescermos as quantidades 

contratadas descritas na Cláusula Terceira na proporção de 25% (vinte e cinco por cento); 

3.   Considerando que os aditamentos mencionados se justificam 

em função do serviço de fornecimento de combustível automotivo ser de natureza 

continuada e as obras de instalação do Posto Orgânico de Combustível ainda não foram 

concluídas; 

 4.   Considerando a previsão contratual e legal das matérias 

conforme Cláusula Décima Primeira (Da Vigência) c/c o art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/93, e da Cláusula Oitava (Das Obrigações), em seu § 2º, inciso XIII, c/c art. 65, § 1º, 

também da Lei de Licitações e Contratos; 

 5.   Considerando que a duração do referido contrato completará 

em 30/09/2014 06 (seis) meses de vigência, podendo ser prorrogado pelo prazo 

mencionado, ou seja, 31/12/2014,  totalizando 09 (nove) meses, período este dentro da 

previsão legal de até 60 (sessenta) meses;   

 6.   Considerando ainda que durante a vigência do contrato os 

serviços foram prestados de forma regular não havendo a incidência de ocorrências e/ou 

notificações que prejudicassem a execução do contrato; 

 7.   Considerando, por fim, que a empresa Contratada se 



manifestou interessada no aditamento do contrato, conforme declaração em anexo e que 

como forma de verificar se o preço contratado continua vantajoso para a Administração 

Pública, solicitamos orçamentos a várias empresas para realizar pesquisa de preço de 

mercado conforme documentos em anexo, ficando observado que o atual contrato 

permanece vantajoso para a Administração Pública; 

 8.    Isto posto SOLICITO o encaminhamento do presente à 

Comissão de Licitação da Unidade (CLU) para elaboração da minuta do Termo Aditivo nos 

termos da legislação vigente. 

 9.   Nestes termos, peço e aguardo deferimento. 

 

    Respeitosamente, 

 

(a) Evanderson da Silva DEMARQUE, 3º Sgt. PM 
Chefe da Seção de Transportes 

 

 


