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JUSTIFICATIVA  

 
Assunto: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato  
 
Contrato Administrativo Nº 162/2018 – PP-SRP-PMM- SEMED  
 
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 50/0082018-PP-SRP-
PMM-SEMED  
 
Contratada: E P SARAIVA – ME, CNPJ: 02.967.964/0001-39 

End: Av. Pedro Alvares Cabral, 5220 – 1º andar, sala 105, Sacramenta, CEP 
66.123-020  – Belém/PA.  
 
Objeto: O Contrato Nº 162/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, originário do Pregão Presen-

cial para Registro de Preços Nº 50/0082018-PP-SRP-PMM-SEMED, tem como ob-

jeto Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica Es-

pecializada no a desenvolvimento de Sistemas integrados de gestão educacional 

aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de licença de uso de 

software por prazo determinado (locação), com atualizações, em conformidade com 

o Ministério da educação e os órgãos de controle garantindo as alterações correti-

vas e evolutivas, incluindo serviços de implantação, conversão de dados legados, 

treinamento, suporte e atendimento de todos os módulos do sistema, conforme com 

as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, com término de 

vigência no dia 14 de setembro de 2019. 

 
 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO 

 

A empresa E P SARAIVA – ME, CNPJ: 02.967.964/0001-39, vem executan-

do de maneira satisfatória a execução dos seus serviços,  não tendo nada que desabo-

ne sua conduta. 

Em relação à prorrogação de prazo do contrato, a mesma ocorrerá por meio 

do 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO, cujo fundamento legal encontra 

amparo na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo Nº 162/2018 – PP-
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SRP-PMM- SEMED e nos termos do art. Art. 57 § 1o Inciso IV, senão vejamos: 

 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei fi-

cará adstrita à vigência dos respectivos créditos orça-

mentários, exceto quanto aos relativos: (...)  

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão e de entrega admitem prorrogação, manti-

das as demais cláusulas do contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, 

desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devida-

mente autuados em processo:  

IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no 

contrato, nos limites permitidos por esta Lei;  

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada 

por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato.(grifo nosso). 

 

Assim, os atos em que se verifique a possibilidade de aditivos aos contratos, 

são consagrados em lei e trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua impor-

tância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo da devida justifi-

cativa que o ateste. 

 

 

2. DA NECESSIDADE DO OBJETO 

        O Contrato acima mencionado foi celebrado para Registro de Preços para 

eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica Especializada no desenvolvimento 

de Sistemas integrados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor 

público para fornecimento de licença de uso de software por prazo determinado (lo-

cação), com atualizações, em conformidade com o Ministério da educação e os ór-

gãos de controle garantindo as alterações corretivas e evolutivas, incluindo serviços 

de implantação, conversão de dados legados, treinamento, suporte e atendimento 

de todos os módulos do sistema, conforme com as especificações constantes no 

Anexo I - Termo de Referência.. 

        Quanto à necessidade de prorrogação de prazo, dá-se em razão da extrema 

importância para a consecução dos objetivos da Secretaria Municipal de Educação 

de Marituba – SEMED, razão pela qual originou a referida prorrogação, com vistas a 

que não haja quebra de continuidade dos serviços e por consequência prejuízos 

administrativos e educacionais para o município. 
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3. DA VANTAGEM DA CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO JURÍDICA 

         A empresa E P SARAIVA – ME, CNPJ: 02.967.964/0001-39, vem cum-

prindo de maneira satisfatória os fornecimentos dos produtos não tendo nada que 

desabone sua conduta. 

         Além do que, o custo para a prestação do serviço, traz vantagem para esta 

administração, vez que a empresa manteve o preço do contrato inicial, sem prejuí-

zos para a administração, uma das razões que se pretende o acréscimo.. 

          Há de se levar em consideração, que nos procedimentos administrativos para 

contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação 

estabelecidos na Lei nº 8.666/93, o que já foi observada pela empresa. 

          Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua regula-

ridade fiscal e trabalhista que ora anexamos, no presente processo, além dos de-

mais documentos. 

 

4. DA INSTRUÇÃO PARA O ADITIVO 

          Visando instruir o 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 162/2018 – 

PP-SRP-PMM-SEMED, definindo claramente o que se pretende Aditivar, faz parte 

integrante dos autos, esta justificativa e Minuta do Termo Aditivo, que deverão ser 

analisados pela Assessoria Jurídica. 

Por fim, requer-se parecer da Assessoria Jurídica, acerca da presente solici-

tação e de toda documentação que instruem os autos, devendo ser observados os 

procedimentos legais pertinentes ao caso. 

Encaminhem-se os autos para manifestação e devidas providências 

 

É nossa justificativa. 

Marituba (PA), 20 de agosto de 2019. 

 

RISIA MARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Educação de Marituba 
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