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INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO t{": 08092017/OO1 - II-

CONTRÂTO N":5'+1/2017

os valores do contrato, nào requerendo correçáo de valor' o que

gralde vantagem para a Administraçáo'

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CoNTRATADA:DUARTEEBRITOPROJETOSECORRESPONDENCIASLTDA
EPP

O Secretá'rio Municipal de Planejamento encaminhou ao

Departamento de Compras e Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA -

DICOM,Memo."daCOOPLAN/CCPn"234l2o]lScomjustificativaecópiado
termo de aceite, para prorrogaÇão de prazo ao Contrato rf 54ll2ol7 corn a

EMPTESA DUARTE E BRITO PROJETOS E CORRESPONDÊNCIAS LTDA - EPP'

referente à Inexigibilidade de Licitaçào n" O8O92017/0Ol - lL'

Na justiÍicativa apÍesentada, o Coordenador Municipal de

Planejamento informa que precisará prorrogar por igual perÍodo' ou seja' por 12

{doze) meses, o contrato acima referido, ante a relevancia dos serviços

continuados de consultoria técnica para o acompanhamento de projetos e

processos dos convênios celebrados com o Município' agiüzaldo a liberaçáo dos

recursos frnanceiros junto aos órgãos federais' auxiliando na soluçâo de

pendências para a aprovaÇáo dos projetos, possibittando a efetivaçáo dos

contratos, mantendo assim, a continuaçáo do bom trabalho prestado pela

Conúatada, e reduándo os custos administrativos de deslocamento deste

Município para a Capital do Pais' No mais, a Contratada compromete-se a manter

demonstÍa
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PreÍeitura M uniciPal de ltaituba

Ressalte, primeiramente, que não cabe a este Procurador a analise

do mérito administrativo (conveniência, oportunidade de sua realização)' conduta

que recai sobre a pessoa do Administrador Prlblico - o que já foi externado com a

Autorizaçào para Aditivo, cabendo tâo somente a analise dos aspectos juídicos-

formais do instrumento contratual que visa implementar'

Nesse passo, a Lei no 8.666/93 admite a prorrogaçáo dos contratos

administrativos, excepcionalmente, e para a prorrogaÇão desses contratos' faz-se

necessária, antes de tudo, a presença dos requisitos legais previstos no art 57'

inciso II e §2", in uerbis:

"Art. 57. A duraçào dos contratos regidos por

esta l,ei ficará adstritâ à vigência dos respectivos
créditos orçamentários. exceto quanto aos

relativos:

(...)

II - a prestaçào de servicos a serem executâdos
de forma continua, que poderào ter a sua
duraÇáo prorrogada por íguais e sucessivos
periodos com vistas à obtençáo de preços e

àondiçôes mais vântajosas para a AdministraÇáo,
limitada a sessenta meses

()

§2." Toda prorrogaçáo deverâ ser justificada por

escrito e autorizadâ pela autoridade competente
para celebrar o contÍato".

Analisaldo o procedimento reahzaldo, verifica-se que o requerimento

formuiado se restringe a prorrogação de ptazlc, sem aditamento de seu va-1or e a

possibilidade jurídica resta arnpaÍada peia 1ei de iicitaçáo' Ademais' nota-se a

necessidade da continuidade da prestaÇáo dos serviços por parte da contratada'

0,-
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autuando junto ao Município de Itaituba, concluindo que os seus serviços sáo de

natureza continuada e essencial, tendo em vista que se trata de uma empresa

com profrssionais imprescindíveis para a captaçáo de recursos junto aos

Mtristérios e Secretarias do Governo Federal, servido de suporte paÍa o

Município.

Consta na C1áusula

expressamente a possibilidade

contratualÍnente.

Quinta item 5.1 do Contrato n" 54ll2ol7
de prorrogaçâo dos pÍálzos estipulados

Pode-se considerar a demonstraçào do interesse por parte da Prefeitura

Municipal de Itaituba na continuidade dos serviços. constata-se que há interesse

por parte da contratada na conünuidade do contrato, conforme termo de aceite

em anexo

De tudo exposto, este Procurador Jurídico Municipal, observando o

prazo de vigência contratua-l, bem como a justificativa apresentada, conclui 994

t';ossíuel a prorroqaÇao do contrato mediante a dssinotura do 1" Termo de Aditiuo

de Prazo ra a data futura de 14 de setem bro de 2019, nos termos do art. 57, II,

§2" da l-ei 8.666193.

Parecer náo vinculante, meramente opinativo

Atem khle
Procurado Jurí coM

Itaituba - PA, 03 de agosto de 2018
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