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JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

objeto: CoNTRATAÇÃo DE EMPRESA

ESPECTALTZADA

LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A
PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO DA BASE DE DADOS

os

COr\,4 STATUS ErVl USO)

SoFTWARES DEVERAO TER SUA EXECUÇÃo EtV A|\i]B|ENTE WINDoWS, COM

UTILIZAÇÃO

DE STSTEI/A GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

TOTALMENTE TNTEGRADO,

SE[/

LT[/|TAÇÃO

DE

RELACIONAL,

USUARTOS SERVTÇOS DE

I/ANUTENÇÂO MENSAL OUE GARANTAM AS ALTERAÇOES LEGAIS, CORRETIVAS E
EVOLUTIVAS NO SISTEIVA, ATENDIIVENTO E SUPORTE TECNICO PARA ESTE SISTEMA

I

QUANDO SOLICITADO PELO MUNICIPIO, TUDO DE ACORDO COI\,í ESTE TERMO DE
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

A

PreÍeitura Municipal de Beltena, através da Secretaria Municipal de Administraçã0,

Finanças e Planejamento, e a empresa BYTECAP LTDA, inscrita com CNPJ: 07,241.399/000141 firmaram contrato no 06612017, em 2'1 de dezembro de 2017, com seu prazo de vigência final
até 21 de dezembro de 2018, conforme consta no autos do processo, será o 4 " Termo Aditivo
de Prorrogação de Prazo, e a administração solicitou que seja feito um aditivo de prorrogação de
prazo, de 12 meses, ao que se encerra no dia 2211212021 (Terceiro Termo Aditivo ao Contrato

no

0ô6/2017) prorrogando o contrato por mais doze meses, a contar do dia 23 de Dezembro de
2021 a 23 de dezembro de 2022, á necessário a prorrogação pela prestaçâo de serviço das
atividades administrativas, as quais são dependentes de sistema de informatizada para seu
regular funcionamento como por exemplo: Notas de empenho, em processos licitatórios e

demais aquisições

de bens, serviços

quaisquer despesas Íeitas pela administraçã0.

Gerenciamento de Íolha de pagamento: com o sistema informatizado o conÍole de pagamento
de funcionários, desconto de faltas, concessôes de benefícios, férias etc,

Ressaltamos que

o

Pregão Presencial

n'

031/2017, como

t:2!
ún

PARA FORNECTMENTO DE

[/|GRAÇÃO TRETNAMENTOS DOS USUARTOS (PARA S|STE MAS

já consta nos autos

do

processo, que no dia 22 de dezembro de 2020, foi assinado o terceiro aditivo de prazo, com
fundamentos no Artigo 57. que diz:
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AÍt. 57. A duração dos contratos regid osp

esta Lei Íicará adstrita

à

vrgência dos

respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:

§

1o

Os prazos de início de etapas

execução,

de

conclusão

de

e de entregâ

admitem prorrogaçã0, mantidas as demais

cláusulas

do

manutenção

contrato

e

assegurada a

de seu equilíbrio

econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:
ll

-

superveniência de fato excepcional ou

imprevisÍvel, estranho à vontade das partes,

que altere fundamentalmente as condições
de execução do contrato;
I

O termo de aditivo de prazo do contrato visa prorrogar a execução do serviç0, ou prazo
de entrega de um bem, alterando apenas a sua vigência sem alterar o valor pactuado atual.
Conforme a lei de licitações n" 8,666/93, artigo 65:

ÁrÍ. 65.

Os contratos regidos por esÍa Lei

poderão ser afterados, com

as

devidas

justificativas, nos segulnÍes casos:
I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do proleto
ou das especiÍicações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos

ll - por acordo das paies:

a)

quando conveniente

a

substituição da

garantia de execução;
Vila l\4ensalista, n' 45, Centro, Belterra/PA, CEP: 68'143-000
semaf@belterra. pa.gov.br

ê\

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. '.?
CNPJ: 29.578.965/0001

{8

ifilrc;'1( ô

a
l/
b)

quando necessária

a

modificação do

regime de execução da obra ou serviço, bem

como do modo de fomecimento, em face de
verificação técnica

da

inaplicabilidade dos

termos contratuais originários;

A

doutrina juridica prevê que,

a

duraÇão

do Contrato

Administrativo,

é

cláusula

necessária, estabelecendo os prazos de inicio de etapas de execuçã0, conclusã0, de entrega, de
Íiscalização e de recebimento definitivo, conforme o caso,
No caso vertente, é de se chamar a atenção para duas condições:

.

O preço oÍertado inicialmente permanece inalterado

rA

)

empresa continua a preencher os requisitos, portanto, atendendo as necessidades

para as quais Íoi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida
pela administração;
QTD

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

UND
ITEM

oBJETO/DESCRTçÂO

ADITIVADOS

CONTRATAÇAO DE

R$

EMPRESA

12202,00

ESPECIALIZADA PARA
FORNECIIVENTO DE

R$
LICENÇAS DE USO DE
01

SOFTWARES

12

lvleses

146.424,00

INTEGRADOS DE
GESTÃO PUBLICA. 12
MESES,

E pacífico o entendimento de que a duração do contrato administrativo é prazo de sua
vigência, isto é, o tempo de sua existência, sendo este todo o período durante o qual o ajuste
entre a Adminiskação Pública e o particular surtirá efeitos, realizando assim, os objetivos de sua

finalidade (Caíos Fernando Mazzoco), Observa-se que todo contrato administrativo deve conter
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a

vigência,

I
I

já que o art. 57, §

indeterminada. Abrindo também

20, proíbe

a

realização

de contratos cuja

vigência

um precedente de prorrogação dos prazos para

"r

que

Administração pública possa cumprir a finalidade do obleto, seja concluir a obra.

Desse modo justiÍicamos para devidos fins a grande necessidade de realizar o aditivo de prazo

do contrato n0 06ô/20'17 do Pregão Presencial n" 03112017 com a empresa BYÍECAP LTDA.
Haja vista as razões de interesse com consumo que utilizamos do sistema do software ofertado

a Prefeitura Municipal de Bellena, assim ficando viáveis a ambas as partes o Íuncionamento
I

contratual,

I

Belterra (PA), 19 de novembro de 2021

I

\§s

ngues dos Santos.
Secretaria Municipal de Adminishação, Finanças e Planejamento.
Decreto

Vila Mensalista,

no

00?2021.

n'45, Centro, Belterra/PA, CEP: 68143-000

semaf@belteÍa. pa.gov.br
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