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JUSTIFICATIVA 

 
 
 

 Assunto: Alteração do valor contratual  
Contrato nº: 001/2021 - IN 
Contratada: LIRA & QUARESMA ADVOGADOS ASSOCIADOS. 
 
 Objeto: Contratação de Serviços Advocatícios de Assessoria e Consultoria Judicial da 

Câmara Municipal de São Domingos do Capim-Pa.  

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

PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JUDICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA, nos termos 

Inexigibilidade nº 01/2021/CMSDC. 

 

Ocorre que o supracitado contrato tem seu valor original de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte  
Mil Reais Anual) valor este acordado em janeiro 2021 no ato da assinatura do referido, 
porém, a contratada manifestou a possibilidade de reajuste para R$ 140.000,00 (Cento e 
Quarenta  Mil Reais Anual) para que haja a continuação do contrato com os trabalhos 
prestados pela mesma a esta instituição. 
Logo, para isso, 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). 
 
Para base legal de realinhamento de preço referenciamos que no ano de 2021 a inflação 
oficial nos últimos 12 (doze) meses foi de 19,92% (calculo da correção pelo IGP-M 
anexo), sendo a maior alta desde 2015, ocasionando o aumento no combustível, 
alimentação, aluguel, entre custos insumos que impactam na prestação de serviços. 
E assim sendo, nos permite anuir com a solicitação da empresa prestadora de serviços 
em destaque em alterar o contrato nº 001/2021-IN-CMSDC , com reajuste de 19,92%, 
devendo a prestação de serviços ser reequilibrada para o custo de R$ 12.000,00 (doze 

mailto:camarasec17@gmail.com


 

 

 

 
 

 E s t a d o   d o   P a r á 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

                                                Poder Legislativo 

CNPJ 04.807.294/0001-19 
__________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
Av. Dr. Lauro Sodré, 30 Centro – CEP 68.635-000 – São Domingos do Capim – Estado do Pará.  

E-mail – camarasec17@gmail.com  

mil reais) mensais, num total global de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta  Mil Reais 
Anual) a partir de 30 (trinta) do protocolo do presente pedido. 
 
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. 
 
 Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a 
Alteração do valor do supracitado contrato:  
 
a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que 
nossos vereadores já estão familiarizados 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;  
 
c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos 
desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na 
área;  
 
d) Sob o ponto de vista legal, Considerando que o reajuste é instrumento de 
recomposição da equação econômico-financeira do contrato violada por força da inflação, 
nos termos do art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93. 
 
Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais autorizam 
o aditamento contratual. Assim sendo, Eu Paulo Albino Moreira, Presidente desta Casa 
de leis, usando das atribuições que me são conferidas,  autorizo a alteração do valor 
contratual conforme proposto.  
 
 
É nossa justificativa.  
 
 

                            São Domingos do Capim – PA, 25 de Fevereiro de 2021.  
 
 
 
 
 
 

PAULO ALBINO MOREIRA 
PRESIDENTE 
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