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JUSTIFICATIVA 
 

 
 Assunto: Prorrogação de prazo e valor contratual  
Contrato nº:  01/2021 – DL / CMSDC 
Contratada: SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA – ME. 

 
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA 

RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), COM PORTAL DO SERVIDOR E 

TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS para atender a necessidade da Câmara de São 

Domingos do Capim /PA. 

O Contrato nº 01/2021 tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA 

DE INFORMATICA PARA RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), COM 

PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS para atender a 

necessidade da Câmara de São Domingos do Capim /PA., nos termos Dispensa de 

Licitação nº 01/2021/CMSDC. 

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 13/12/2021, 
necessitando assim ser prorrogado até 31/12/2022, para que seja mantida a continuação 
dos bons trabalhos prestados pela contratada a Esta Instituição.  
 
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, em especial os da eficiência, economicidade, o da continuidade do 
serviço público, do interesse público dentre outros. 
 
Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestação dos 
serviços. 
 
 Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a 
prorrogação da vigência e valor do supracitado contrato:  
 
a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que 
nossa gestão já está familiarizada com a forma de trabalho da contratada, evitando 
inadaptações que poderiam nos gerar custos;  
 
b) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças 
estruturais;  
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c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos 
desejados, além do mais, o presente serviço visa a manutenção do conjunto de Sistemas 
e Aplicativos ASPEC, subordinado ás exigências dos dispositivos legais vigentes, entre 
eles ás Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que regem o 
Plano de contas Aplicado ao setor pu7blico (PCASP) e suas atualizações anuais. para 
que obtenhamos êxito junto aos órgãos de fiscalização e controle social, e também, para 
que os referidos ofícios prestados por esta Casa de Leis possa a cada dia, permanecer 
dentro da legalidade e levando informações necessárias a população em geral. Visto que, 
até o presente momento, os profissionais têm correspondido com o objeto do contrato, 
por serem habilitados para tal e terem vasta experiência na área;  
 
d) Sob o ponto de vista legal, o art. art. 57, II, § 2°, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de 
duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada podem 
chegar a 60 (sessenta) meses. Como a vigência do contrato em questão tem apenas 11  
meses, sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado.  
 
e) Sob o ponto de vista legal, o art. 65, II, “d” § 1° da Lei 8.666/93, prevê que os contratos 
regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
II - por acordo das partes: 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
e) Este realinhamento se justifica também, em virtude do acumulo do IGPM nos últimos 
12 meses que se encontra em 17,78%, sendo assim, o reajuste este condizente para o 
reestabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
 
Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais, Eu 
Paulo Albino Moreira, na qualidade de Presidente desta casa de Leis, usando das 
atribuições que me são conferidas, assim sendo, autorizo a prorrogação do prazo e valor 
contratual conforme proposto.  
 
É nossa justificativa.  
 

                            São Domingos do Capim – PA, 30 de Novembro de 2021.  
 
 
 

PAULO ALBINO MOREIRA 
PRESIDENTE 
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