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JUSTIFICATIVA 

 O Contrato 015/2019-CMS tem como objetivo o fornecimento de refeição tipo coquetel, 

lanches e buffet, com variação de cardápio para atender as necessidades da Câmara Municipal 

de Santarém/PA, sendo imprescindível ao bom desempenho das atividades desta Casa 

Legislativa.  

 

 Em linhas gerais, a referida solicitação se justifica pela necessidade em dar continuidade 

ao fornecimento do objeto contratado, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 

contrato original, a fim de atender a necessidade de prover alimentação para os servidores e 

vereadores que compõem a estrutura funcional desta Casa Legislativa. 

  

 Vale salientar que é prerrogativa da Administração Pública promover alterações 

unilaterais e/ou bilaterais em seus contratos, visando a melhor adequação aos seus objetivos 

determinada pela superveniência de fatos extraordinários e supervenientes, de modo a preservar 

a natureza do objeto contratual, conforme estabelece o legislador, no Art. 65, Incisos I e II, da 

Lei Federal 8.666/93, quando trata dos limites para essas alterações.  

 

Por conta disso, qualquer que seja a espécie de alteração pretendida, não poderá 

comprometer a natureza do objeto e deverá se limitar, a princípio, a 25% do valor inicial 

atualizado do contrato, ficando o contratado obrigado a aceitar todas as demais condições 

contratuais, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, Inciso II, § 1º.  

 

 Além do exposto, justifica-se, ainda, o referido acréscimo, pelo fato de haver previsão 

ou indicação orçamentária para a efetivação do presente aditivo, conforme Termo de Reserva 

Orçamentária, emitido pelo setor competente desta Casa legislativa e, ainda, diante das 

presentes pesquisas de preços que demonstram ser este o procedimento mais vantajoso e mais 

adequado para a Administração. 

 

 

 

Santarém/PA, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

EMIR MACHADO DE AGUIAR 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém 
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