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2' TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO N.0r9/2020
PROCI,SSO ADM: DISPENSA N' 017/2020

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔT{TSUS PARA.
ESTRUTTJRAÇÃo op sERVrÇos Do srsrEMA [xrco og ASSTsTENCTA
SOCIAL (SUAS). AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME O CONVÊNIO N"
89293112019 PARA ATENDER A SECRETARIA MLTNICIPAL DE TRABALHO E
PROMOÇÃO SOCTAL-SEMTEPS

DA JUSTIFICATIVA:

(

@

A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEpS, no uso de
suas atribuições legais e em atenção a amplitude de prazo e atualização de dotação
orçamentaria, devido a troca de exercício, vem justificar o 2o termo de apostilamento para
a atrnlização de dotação orçamenríria (número da ficha e categoria econômica) no
Processo de Dispensa n" 01712020 e contrato de n. 019/2020, que tem como objeto a
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔXTNUS PARÀ ESTRUTURA"ÇÁO
DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (STJAS)-
AQUTSTÇÃO DE BENS CONFORME O CONVÊNIO N. 892931/2019 pAú
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO
SOCIALSEMTEPS, que por se tratar de um convenio, existe duas contrapartidas a do
Governo Federal e do Municipio. Haja vista que dentro do contrato há somente a dotação
orçamentaria da contrapartida do Municipio, fazendo-se necessária a inclusão da dotação
orçamentaria da contrapartida do Govemo Federal.

DO APOSTILAMENTO:

A Lei Federal n" 8.666193, define os preceitos de contratação pela administração
pública, onde determina que eventos desta natureza sejam preceàidos de ..simples

apostila". Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser apostilado esieja
enquadrado nas permissões da legislação.

DA FORMALIZAÇÃO E ACE TAÇÃO:

Para o apostilamento em quesülo a permissão legal estií prevista no §g do Art. 65
da Lei n' 8.óó6/93, segue:

Art.65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justiticativas, nos seguintes
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casos: A variação do valor contratual para fazer face ao

reajuste de preços previsto no próprio contÍato, as

atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele pÍevistas,
bem como o empeúo de dotações orÇamentarias
suplementares ate o limite do seu valor conigido, n{o
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser regrstraddç
por simples apostila, dispensando a celebração de

aditamento.

Analisando as condições para o apostilamento, vimos que envolve um acréscimo
de uma segunda dotação orçamentaria referente a contrapartida do govemo federal.

Diante do exposto se faz necessário tal apostilamento

Beltena, l9 de Janeiro de 2021

Atenciosamente,

ORDELEY M ACIR DIAS
Secretario Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS

Decreto no 05/2021
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