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JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE 
 

 

 

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução e Prazo de Vigência  

Contrato n.: 008/2019 – Pregão Presencial n° 002/2019  

Contratada: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-ME 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na comercialização de Material de Expediente e 

Informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, de 

conformidade com as especificações constantes no Termo Referência. 

 

 

 O Contrato Administrativo nº 008/2019-CMS, cujo objeto é a Contratação de Empresa 

Especializada na comercialização de Material de Expediente e Informática para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, em consonância com as especificações 

constantes no Termo Referência, tem ajustado entre as partes o prazo de vigência estabelecido em 

12 (doze) meses, tendo sido iniciado em 21/05/2019 a 20/05/2020. 

 

 

Constata-se, pois, que a vigência do contrato em questão encontra-se prestes a se expirar, sendo 

necessário e urgente sua prorrogação, a fim de garantir a continuidade do fornecimento contratado 

originalmente, possibilitando, assim, que todas as ações e demandas da Administração desta Casa, 

bem como dos Parlamentares que a compõe, possam fluir de forma contínua e ininterrupta, sendo 

resguardado o interessa coletivo.  

 

 

Convém mencionar que, no ordenamento jurídico brasileiro, os contratos administrativos podem 

ser alterados de comum acordo entre as partes, desde que devidamente justificado pela autoridade 

competente, e, sobretudo, resguardando os princípios basilares da Administração Pública. (Art. 65, 

Inciso II, da Lei 8666/93).  

 

 

Portanto, diante do permissivo legal acima mencionado; da aceitação por parte da Empresa 

contratada em aditar o referido contrato, como bem prova os expedientes anexos aos autos do 

processo; da existência de saldo do contrato original; da necessidade da continuidade do 

fornecimento dos produtos contratados; da manutenção dos preços contratados inicialmente; da 

qualidade do atendimento e dos produtos entregues; da previsibilidade de prorrogação constante 

no teor do contrato original, nos termos da Lei; do fato superveniente e situação de emergência 

diante do cenário de isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde e 
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decretado pelas Autoridades Municipais, Estaduais e Federais, com impacto direto na rotina das 

Administrações Públicas e do Mercado de um modo geral; justifica-se o presente aditivo.  

 

 

Santarém, 05 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

EMIR MACHADO DE AGUIAR 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém 
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