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JUSTIF'ICATIVA DA AUTOR]DADE COMPETENTE

Localizado na Avenida Dr. Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, neste

Município de Santarém, Estado do Pará o prédio que abriga o Poder Legislativo no Município

foi inaugurado em 1992, e, portanto, é uma edificação que está prestes a alcançar três décadas

de existência. Por essa razão, o prédio começou a apresentar falta de espaço fisico disponivel

e adequado paÍa comportar todos os Departamentos, Gabinetes e demais Setores essenciais ao

pleno funcionamento da instituição.

Diante desse panorama, a Câmara Municipal optou por realizar um procedimento

licitatório, através da Tomada de Preços n" 00112020, a fim de contratar empresa habilitada

em obras e serviços de engeúaria para realizar a ampliação na ala 02 do prédio da entidade, e

assim dar uma resposta mais adequada e definitiva à problemática anteriormente reportada.

Na ocasião, o contrato celebrado entre as partes, de um lado a Câmara Municipal de

Santarém, e de outro, a empresa Recon Construção e Engeúaria Eireli - ME.

Ocorre que a empresa contratada solicitou da Câmara Municipal Aditivo e

Supressão do valor avençado sob o contrato 001/2020-CMS (Tomada de Preços), pelo fato de

no decorrer da execução do serviço terem sido apresentadas novas necessidades não

detectadas quanto da elaboração do Projeto Básico.

Tais necessidades e motivações expostas pela empresa, encontraram respaldo em

justificativa Técnica do Fiscal contratado para acompanhar a obra, na qual se comprova as

alegações contidas no pedido de aditivo de acréscimo e supressão feito pela empresa

contratada e apresenta as motivações que justificam o referido pedido.

Em síntese, julga-se extremamente necessário e imprescindível o pretenso

aditivo/supressão, haja vista que tal procedimento objetiva a readequação e a otimização do

espaço ffsico da câmara Municipal de santarém/PA, a fim de melhor atender às atuais e as

vindouras necessidades da instituição, recolocando o prédio do Poder Legislativo em

condições de desenvolver o seu múnus próprio de forma satisfatória e com excelência, tendo

como meta principat, o bem da coletividade.
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Assim, justifica-se o pretenso pedido, na certeza de estar adotando a medida mais
coerente, eficiente, adequada e vantajosa para a Administração e com a convicção de estar
praticando a boa gestão dos recursos públicos.

Santarém-PA, 10 de maio de 2021 .

RONAN UEL LIBERAL LIRA JÚNIOR

Pre"'idente da a Municipal de Santarém
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