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JUSTIFICATIVA DE TERMO ADITIVO

DADOS GERAIS DO CONTRATO:

®  Contrato Administrativo n" 125/2021

•  Contratante: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
e  Empresa contratada: MARINETE S. SOUSA-ME, inscrita CNPJ sob o N°
04.350.964/0001-10.

e  Data da assinatura: 17/12/2021

®  Data do vencimento: 31/12/2021

•  Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento
parcelado sob demanda de cestas básica.

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021-SRP

ASSUNTO: Prorrogação de prazo.

Senlior Prefeito,

A Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,
vem manifestar-se no sentido de efetivação de 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 125/2021, cujo
objeto é o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento
parcelado sob demanda de cestas básica, oriundo de PREGÃO PRESENCIAL N°
007/2021-SRP, nos termos do art. 57, §, VI da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas razões
abaixo apresentadas:

a) A Administração Pública está obrigada a motivar seus atos, para contratação de
serviços ou compra de bens, especialmente os que apontam no sentido de se efetivar
termos aditivos ou suprimir contratos sejam de valores ou tão somente de prazos para
execução. Faz-se necessário a presente justificativa face à efetivação do Termo Aditivo
em voga.

b) Diante do interesse dessa Secretaria em prorrogar o contrato supramencionado, será
formulado de acordo com o art. 57, §, VI Lei 8.666/93.
c) O contrato foi assinado dia 17 de dezembro de 2021. Porém, por razões
orçamentárias os quantitativos constante e requisitados no contrato não poderão ser
pagos ainda neste exercício. Diante disto, para que não haja nenhum prejuízo a
Contratada, solicita-se a prorrogação do contrato citado acima em 90 (noventa) dias
para fins de que o contrato possa ser efetivamente cumprido, tanto na entrega dos
produtos quanto no pagamento destes.
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d) O supracitado Contrato tem prazo de validade até 31/12/2021, necessitando assim
ser prorrogado, antes dessa data;
e) Não existe nenhum fato superveniente conhecido por essa administração que
desabone a conduta da Contratada;
f) Durante a vigência do contrato, a Contratada atendeu plenamente às exigências da
Administração Municipal, ocorreram de modo regular e satisfatório, sendo essenciais,
de tal forma, que não podem sofrer interrupção, pois causariam prejuízos ao regular
desenvolvimento das atividades desempenhadas pela CONTRATANTE, vez que deles
se valem diariamente a nossa Administração;
g) O objeto do contrato foi prestado pela CONTRATADA com responsabilidade e
observância aos termos contratados.

Assim sendo, apresentamos as razões que nos levam a entender viável e
justificada a efetivação do Primeiro Termo Aditivo, para aditar o contrato, prorrogando seu
prazo por mais 90 (noventa) dias.

Assim sendo, conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais
autorizam a prorrogação contratual, solicitamos à Vossa Excelência que autorize, conforme
proposto.

E a justificativa que submeto à apreciação superior.

São Domingos do Azeitão, 22 de dezembro de 2021.

LUCIANA BARROS MELO LEANDRO DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social


