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JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE 
 

 

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução e Prazo de Vigência  

Contrato n.: 007/2019 – Pregão Presencial n° 002/2019  

Contratada: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP  

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 007/2019-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. 

 

 Como se vê, a vigência da referida avença encontra -se prestes a expirar, revelando-se 

imperioso e urgente a sua prorrogação, tendo em vista que isso é fundamental para o bom 

andamento das atividades administrativas e parlamentares que são desenvolvidas por esta Casa de 

Leis.  

  

 O Aditamento em tela encontra sustentação nos seguintes argumentos: 

 

a) O objeto contratual em questão é imprescindível ao bom desempenho das 

atividades administrativas e parlamentares, uma vez que se trata de recurso 

essencial ao funcionamento desta Casa Legislativa; 

b) O aditamento em questão tem amparo legal na legislação, como bem 

prescreve o Art. 57, Inciso II; § 2º e art. 65, II, alínea b, referida Lei 

8.666/93.  

c) O Contrato original possui cláusula prevendo a possibilidade de 

prorrogação nos termos da Lei Geral de Licitações;  

d) O aditamento do contrato se dá de comum acordo entre as partes conforme 

comprova expediente de consulta prévia encaminhada à Contratada e de 

resposta positiva da Empresa protocolada pela Administração, ambos 

presentes nos autos do processo;  
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e) Consta no termo de aditamento do contrato a “previsão ou indicação de 

recursos orçamentários”, aptos a identificar a verba que responderá pela 

despesa ora contratada, atendendo suficientemente às exigências da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos.  

f) A continuidade na prestação dos serviços já realizado pela Contratada 

configura maior vantajosidade e economicidade para a Administração, uma 

vez que os preços estão compatíveis com os praticados no mercado –  

conforme demonstrado nas planilhas de pesquisas em anexo – e a entrega 

do objeto contratual vem sendo executada de forma regular e satisfatória ao 

longo da vigência, como bem comprova o relatório do fiscal do contrato. 

g) Por fim, a prorrogação contratual se apresenta como alternativa mais 

adequada e oportuna nestes tempos de isolamento e distanciamento social 

impostos pelas Autoridades federais, estaduais e municipais, em que a 

rotina dos órgãos públicos, do mercado interno e externo e da sociedade foi 

afetada de forma contundente, inviabilizando a realização de novos 

procedimentos licitatórios.  

 

 

 Portanto, diante do exposto 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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