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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUMCIPAL DE TRABALHo E pRoMoÇÃo socIAL- sEMTEps

CNPJ: 18. 148.649/0001-10

JTISTIFICATIVA

PARA EFETT]AR O 1" ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO/CI{AMADA PUBLICA
17t2021.

OBJETO: CHAMADA PÚSUCA POR CRf,DENCIAMENTO DE PESSOA TUNIOTCA E FÍSICA,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROGRAMAS DA REDE SUAS, EM ATENDIMTNTO À
soI.rcrrAÇÂo DE AÇÃo socIAL DEsrE nrutNrcÍpro, vISTo QUE A Df,MANDA DA
assTsTÊNCTn SOCIAL SE APRESENTA DEMASIADAMENTE GRANDE, NECESSITANDO Df,
pRESTADoRf,s euE possAM ATUAR EM TAL sERvIÇo aos uuxÍctprs DEsrf, truNrcÍpIo
DE BELTERRA-pA pELo prnÍooo DE l2 MESES.

Em âtenção a necessidade de Aditivar o prazo do Termo de Credenciamento/Chamada Pública n'
-t2021.

Baseado no estatuto de licitações e ContÍatos a (Lei Federal no 8.66611993),

quando define os preceitos de contÍatação pela administração Pública, determina que eventos dessa

naturezâ sejam precedidos de "Aditivo de pÍazo". Pelo período de 04 meses.

O termo aditivo para alterações quantitativas e qualitativas de objeto (arts. 60 e 61 da Lei 8.666193), para

fazer constar reaj ustes do valor do contrato ou para assentamento de medidas burocráticas (art. 65, § 8', da

Lei 8.666/93).

fut. 7.4 duração dos contÍatos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçamentiirios, exceto quanto aos relativos:

os prazos de início de etapas de execução,de conclusão e de entrega admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contÍato e assegurada a

manutenção de seu equilibrio econômico financeiro, desde que ocona algum dos seguintes

motivos,devidamente autuados em processo: Aumento das quantidades inicialmente previstas no
vcontrato,nos limites permitidos por esta Lei; Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada

por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contÍato.

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

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.

Quanto à necessidade de prorrogação de prazo, dá-se em razão da extrema importância para a conse-

cução dos objetivos a Manutenção do programa primeira infância no SUAS da Semteps, razão pela qual originou

a referida pionogação, com vistas a que não haja quebra de continuidade dos serviços e por consequência

prejuizos administralivos para a secretaria.

Neste sentido a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS, necessita Aditivar o

prazo do Termo de Credenciamento/Chamada Pública n" 17l202l-

Endereço: Vila Americana, N-S/n, Bairro: Centro, Cep: 68143-000
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E-mail: semtepsbel17@hotmail.com
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CRISTIANE EVELIN RODRIGUES NORONHA
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS

Decreto o' l:.1;:0: I

Endereço: Vila Americana, N-S/n, Bairro: Centro, Cep: 68143-000

A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS, sempre visa pri

estabelece a Lei n' 8.666193, e demais legislações correlatas.

E a nossa Justificativa

Beltena - PA, 09 de Dezembro de 2021 .
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