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Procuradoria Geral do Estado - PGE
  

DESPACHO

De: PGE-ASSESADM

Processo Nº:  0036.176131/2020-10

 

Assunto: Despacho Complementar

 

Trata-se do Contrato n. 104/PGE-2016 (0011353315), firmado com a empresa A. C.
Faus�no Eireli EPP, para reforma do bloco do almoxarifado do Hospital de Base Dr Ary Pinheiro, para
funcionar nova enfermaria de 56 leitos.

Aportaram os autos na SESAU-DIJUR para análise quanto à possibilidade jurídica de ser
realizado acréscimo ao contrato em questão, conforme despacho (0011353343), planilha orçamentária
(0011353340) e Parecer técnico (0011353336).

O Procurador do Estado, Dr. Horcades Hugues Uchôa Sena Junior  , em sua Informação (ID
0011353392) opinou pela possibilidade jurídica do acréscimo pretendido, condicionada ao atendimento
e/ou jus�fica�va dos apontamentos supracitados em sua manifestação. Entretanto, além dos
apontamentos realizados pelo douto procurador, cabe complementá-lo a seguir.

No caso em apreço, faz-se necessário esclarecer que para os itens que já foram licitados e
constam na planilha orçamentária original, deverá ser u�lizado o valor da proposta vencedora. No
entanto, na hipótese do item ser novo, deverá ser u�lizada a tabela SINAPI da época da licitação
observando o mesmo deságio que o licitante vencedor ofertou. Se, porventura, o item não se encontrar
na tabela SINAPI, então, deverá ser realizada 3 (três) cotações e aplicado o mesmo deságio da licitação.

Outrossim, por se tratar de falha no projeto deve-se diligenciar a fim de apurar a
responsabilidade do servidor que deu azo ao evento. Além disso, em se tratando de adi�vo de acréscimo,
deverá ser acostado aos autos a garan�a suplementar e por ser o processo �sico o gestor deverá
acautelar-se no tocante ao limite de adi�vo de 25% o qual deve ser analisado individualmente.

Diante do exposto, este Gabinete da PGE/RO opina pela complementação do Informação
nº 93/2020/SESAU-DIJUR a fim de que sejam observadas as recomendações constantes na informação
supra bem como o exposto no presente despacho complementar.

Porto Velho/RO, 08 de maio de 2020. 

 

JURACI JORGE DA SILVA
Procurador Geral do Estado
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Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 08/05/2020, às
16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011464561 e o código CRC 1EF3D645.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.176131/2020-10 SEI nº 0011464561

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

