
P,U b4.

PAGINA
?ç7

N

1

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉ}T

Avenida Dr. Anysio Chaves. I 001 .

CEP. 68.030.290 - SANTAREM-PARA
CNPJ n' 10.219.2021000l -82

JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO DE PRAZO

O Contrato n' 003/20 19 tem como objeto a CONTRATAÇÁO DE EMPRESA
F,SPECIALIZADA NA PRESTAÇÀO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA TECNICA. COM
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÀO) Dt] SO}'I'WARES INTEGRADOS DE
CESTÃo PÚBLICA NAS ÁnEas DE C0NTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÔES,
PATRIMONIO. 

^E-SIC, 
OUVIDORIA E PUBLICAÇÀO/HOSPEDAGEM DE DADOS PARA

ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM, nos termos da Inexigibilidade n'003/2019-
CMS.

Ocorre que o supracitado contrato teve seu prazo de validade até 3110112020 e o lo Termo
Aditivo tem sua validade até o dia 3ll01i2021, necessitando. assim, ser prorrogado, por igual período,
para que seja mantida a continuação do referido contrato.

Vemos que nenhum princípio é absoluto a ponto de anular os demais. O princípio da

anualidade deve hamonizar-se com os demais princípios existentes no ordenamento jurídico brasileiro,
ern especial os da rficiência, economicidade, o da continuidade do serviço público, do interesse público
dentre outros.

Diante da necessidade em continuar atendendo a necessidade de prestação de serviços de
consultoria técnica especializa, com fomecimento de uso de locação de software integrados de gestão
pública nas áreas de contabilidade pública, licitações, patrimônio, e-sic, ouvidoria e

publicação/hospedagem de dados. justifica-se o presente aditivo de prazo.

Logo, urna vez que existe a"previsão ou indicuçtio de recursos orÇamentários", conforme
documento anexo. aptos a identificar a verba que responderá pela despesa para a aquisição de serviços

para ô ano subsequente em caso de prorrogação do contrato, atendemos às exigências da Lei de

Licitações e Contratos Adrn in istrativos. flexibilizando assim o princípio orçamentário.

Justifica-se. ainda. a presente solicitação de aditarnento, a economia financeira, pois serào

mantidos os preços praticados no exercício de 2020 e demais condiçôes do supracitâdo contrato.

Santarérn/PA, 08 dejaneiro de 2021
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