
 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E ACRÉSCIMO DE VALOR 

Contrato nº: 20211813 

Contratado: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR 

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM MÍNIMO 256,73M3, LOCALIZADO NA PASSAGEM PRIMEIRO 

DE MAIO, 283, BAIXO, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE BREVES/PA, PARA INSTALAÇÕES DA SEDE 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUMNICÍPIO DE BREVES (IPMB).  

 

Senhora Presidente, 

 

 

O Contrato nº 20211813 tem como objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM MÍNIMO 256,73M3, 

LOCALIZADO NA PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 283, BAIXO, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE 

BREVES/PA, PARA INSTALAÇÕES DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUMNICÍPIO 

DE BREVES (IPMB), visto que, o Instituto de Previdência do Município de Breves não possui prédio 

próprio para abrigar suas instalações, bem como ainda não dispõe de recurso para aquisição de um local em 

que possamos fixar;  

CONSIDERANDO que o IPMB é responsável pela manutenção permanente do cadastro dos beneficiários 

e a gestão dos fundos e recursos arrecadados;  

CONSIDERANDO que o IPMB é responsável única e exclusivamente pelo pagamento de aposentados e 

pensões de servidores públicos municipais de Breves, Pará;  

CONSIDERANDO que o IPMB visa também adequar os benefícios previdenciários aos requisitos e 

critérios fixados pela legislação federal para o Regime Próprio de Previdência Social;  

CONSIDERANDO que na procura por imóveis, notou-se que o Município de Breves carece de imóveis 

residenciais e comerciais para locação, pois os imóveis que existe para serem locados, majoritariamente, 

não atendem às necessidades de instalações da autarquia em epígrafe; 

CONSIDERANDO que esta autarquia é de suma importância para o Município de Breves, pois possui 

grande impacto na vida dos servidores deste Município quanto à rapidez com que processos de 

aposentadorias e auxílios, como salário família, auxílio-doença, por exemplo, podem ganhar, bem como os 

demais munícipes que buscam por benefícios ou serviços previdenciários; 

CONSIDERANDO que o imóvel que pretendemos prorrogar o contrato possui característica que atendem 

à demanda das atividades desenvolvidas pelo IPMB e consegue abrigar todos os nossos setores de forma 

confortável e ampla. 

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 30/03/2022, necessitando assim ser 

prorrogado a partir do dia 31/03/2022 até 31/03/2023, para que seja mantida a continuação dos bons 

trabalhos prestados pela contratada. 
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Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a locação, porém O presente termo aditivo 

tem por objeto a inclusão de cláusula de reajuste ao contrato principal, O valor contratado será reajustado e 

corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses, de acordo com o IGPM (FGV), acumulado 

nos últimos 12 (doze) meses, e na falta deste pelo INPC (IBGE) ou outro índice substitutivo. 

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da 

vigência e acréscimo de valor do supracitado contrato: 

 

a) A continuidade na locação já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão 

familiarizados 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) A Locação vem sendo executada de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista 

que o local possui característica que atendem à demanda das atividades desenvolvidas pelo IPMB e 

consegue abrigar todos os nossos setores de forma confortável e ampla. 

 

d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § II, da Lei 8.666/93, prevê que poderão ter a sua duração dos 

contratos prorrogados por iguais e sucessivos períodos, como é o caso da contratada podem chegar a 60 

(sessenta) meses. Como a vigência do contrato em questão tem apenas 12 (doze) meses, sua prorrogação, 

estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado. 

 

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento 

contratual. Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual e 

aumento de valor conforme proposto. 

 

 

É nossa justificativa. 

 

 

Breves/PA 22 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

DORALICE CAMARA DE ALMEIDA 

Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves IPMB 
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