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JUSTIFICATIVA 

 
 
 

 Assunto: Alteração de Valor  
Contrato nº:  20210005– PREGÃO PRESENCIAL 
Contratada: Empresa M L. DOS SANTOS  SILVA & CIA LTDA- EPP  
 
 Objeto: Alteração de Valor 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, FLUIDOS PARA 

RADIADORES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA  

 
O Contrato nº 20210005 tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA / JURIDICA 

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, FLUIDOS PARA 

RADIADORES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA, nos termos Pregão Presencial nº 

20210005-PP /CMSDC. 

Ocorre que o reajuste no valor contratual passará a ser de R$ 1.799,12 ( Mil  Setecentos 
e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos) passando o valor do contrato global de  R$ 
113.989 ( Cento e Treze Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais ) para R$ 115.788 ,12 ( 
Cento e Quinze  Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Doze Centavos )  . Esse 
realinhamento possui amparo legal no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, pois 
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). 
 
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. 
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Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestação dos 
serviços contratuais mediante o realinhamento.  
 
 Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada 
alteração de valor no supracitado contrato:  
 
a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que 
esta casa de leis 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;  
 
c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos 
desejados, tendo em vista que a empresa vem cumprindo com suas obrigações e tem 
nos oferecido um produto de qualidade. 
 
d) Atendendo a solicitação do fornecedor frente, a necessidade de manutenção do 
equilíbrio econômico e financeiro do contrato, bem como, por ser 7,64 o preço mínimo do 
litro da gasolina comum exequível por esta contratada, é que  faz-se necessário adesão a 
referida proposta de reajuste no valor do contrato em vigência  de R$ 1.799,12 ( Mil  
Setecentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos) conforme citado acima. 
 
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 alteração no valor contratual conforme 
proposto pela prestadora de serviço.  
 
 
É nossa justificativa.  
 
 

                            São Domingos do Capim – PA, 28 de Março de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULO ALBINO MOREIRA 
PRESIDENTE 
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