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REPUBLICA FÉOERATiVA DO BRASIL

ÉSTADO DO PARÁ

Prefeiture Municip.rl de ltaituba

PARECER JURIDICO 20I7 - PMITB

PROCESSO No: 2ó0ó20 I /i 00 I lL

CONTRATo: 20)7 455

OBJETO: PRESTAÇÃO DE §ERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA

SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA LOCALIZADA NO GARIMPO CREPURIZINHO.

A§SUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONÍRAIADO: MARIA SULMA SILVA AGUIAR

I- RELATORIO

.Troio-se de solicitoçÕo encominhodo o esle Procurodor Jurídico Municipol,
no quol requer onólise jurídico do legolidode do texto do minulo do Primeiro Termo

Aditivo de pronogoçôo do prozo de vigêncio, celebrodo em 0I de Julho de 201 7,

com término em 3l de dezembro de 2017, entre o Fundo Municipol de EducoÇÕo e o
Sro. Morio Sulmo Silvo Aguior.

, Tem o "Iermo AdiliVo por objeto o prorrogoçÕo do prozo de vigêncio do
Controto Administrotivo por iguol prozo, 0ó (seis) meses, de 0l de Joneiro de 20lB ole
30 de Junho de 201 8.

. lnstruem o presenÍe processo os seguintes documentos: l) Conkoto
Administrolivo n" 2017455:2) MonifesloÇÕo fovoróvel do proprietório em prorÍogor o
conlroto; 3). Justificolivq do necessidode do odilomenlo por porie do Secretorio
Municipol de EducoçÕo.

Relotodo o pleilo, possomos oo porecer

II - ANÁIISE JURíDICA

Prefociolmenle, ossevere-se que o presenle monifestoçÕo lem por
reÍerêncio os elemenlos constontes dos outos do processo odministrotivo em epÍgrofe,
o onólise esto restrito oos ponlos jurídicos, estondo excluídos quoisquer ospectos
1écnicos, êconomicos e/ou discricionórios.

O controto odmirtsirolivo é um ocordo de voniodes firmodo por entidodes
públicos de quolquer espécie, ou enlre eslos e orgonizoÇÕes porticulores, poro o
ÍormoçÕo de vÍnculo e o eslipuloçÕo de obrigoçÔes e conÍoprestoÇÕes reciprocos,

sejo quol for o denominoÇôo ulilizodo. As clóusulos obrigotórios de regêncio conkotuol
sÕo vistos no Estoluto dos LiciloçÕes (Lei Federoi n'8.666193), dentre os quois, os que

determinom o prozo de vigêncio controtuol e os exceÇÔes

A Lei n" 8.666193 odmite o prorrogoÇÕo dos controlos odministrotivos'

excepcionolmenie, nos hipóteses elencodos no ort. 57' Entre elos' tem-se o

possiàilidode de prorrogoÇÕo dos conlrotos de prestoÇôo de serviços o seÍem

executodos dé f,crmo contínuo. Poro o prorrogoÇõo desses coqtrotos, foz-se
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necessório, onÍes de ludo, o presenço dos requisitos legois previslos no ort.57, ll e §2',
in verbis:

''Art. 5/. A duroÇÕo dos conkotos regidos por

esto Lei ficorÓ odstrito o vigêncio dos
respeclivos créditos orçonrentórios, exceto
quonlo oos relotivos:
()
ll - o prestoÇÔo de :c, viÇos o serem
executodos de foÍmo coniÍnuo, que poderÕo
ter o suo duroÇÕo prorrogodo por iguois e

sucessivos períodos com visto o obtençÕo de
preços e condiçÕes mois vontoiosos poro o
AdminislroÇÕo, limitodo o sessenlo meses;
(..)

§2.' todo prorrogoÇÕo deveró ser iustificodo
por escrito e outorizodo pelo ou'toridode
competenle poro celebror o con'troÍo".

Em regro, o duroçÕo dos conlrotos desso noturezo (serviços contínuos) nÕo

podesuperorolimitedeó0{sessenlo)meses,porimposiçÕolegoldoLein.S.óóól93.
No coso em telo, o prorrogÕÇÔo pretendido nÕo ocorre'to o extropoloÇÕo desse limite,

o vontogem oqui reÍerido nÔo signlfico openos o menor preço pogo pelo

Adminiskoçoo. Deve-se onolisoÍ coso o coso, coieiondo os interesses do

AdminislÍoéôo com os serviços que serÕo eÍetivomente necessórios poro olender suos

necessidodes.

Pode-se consideror o demonstroÇoo do inleresse por porte do Secretório

Municipol de EducoÇÕo no conlinuidode dos serviÇos, bem como suo oprovoçÕo

formol forom supricios pelo opresentoÇÕo do molivoçÕo/iuslif icotivo e oprovoÇÕo do

proposto. Tombem o Iimile de vigêncio toi exoustivomente exposlo

Consto
expressomente o
controtuolmente.

possibilidode
nO CLAUSULA QUINTA do Controto

prorrogoÇÕo
Adminislrolivo
dos prozos

n' 2Ol7 455

eslipulodos

Conslolo-se que hó interesse por porle do Conlrotodo no continuidode do

Conlroto, conforme termo de ciêncio e concoÍdÔncio em onexo

No Gorimpo do Crepurizinho o Único serviço de presloÇÕo de energio

eletrico é ofertodo pelo Controlodo, conforme decloÍoÇÕo iun'todo do AssocioÇÕo

ào, Áorodor", dondo conlo do exclusividode do fornecedor de energio elétrico no

momenlo do formolizoÇÕo do Conkoto em questÕo'

Hó o presloçÔo regulor dos serviços oté o. momenlo' inclusive no que

tonge o eficiêncio u o u.ono.iÉiaode, sendo que monulençÕo do conlÍoto seró mois

vontojoso Poro o Administroçôo' ,e
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Porlonlo,resioUdevidomentedemonslrodoonecessidodedorenovoÇõo
do controto. hojo vislo ser o con'trolodo o proprielório do Único fÔnle gerodoro de

energio eléirico no Gorimpo do Crepurizinho e o Escolo necessito de energio poro

otender o comunidode escolor.

ilr - coNctusÃo

VeriÍico-se do procedimenÍo encominhodo poro onólise' que o

prorrogoçÕo do prozo de vigêncio do controto.por 0ó (seis) meses oiende oos

rlquiríos'tegoir, sendo suficiente poro olender o interesse público, tendo êm vislo o

necessidodã de continuidode no desenvolvimento dos oli'ridodes reolizodos pelo

Secretorio Municipol de EducoÇÕo, que tem por objefivo gorontir um olendimenlo

eÍicoz poro os olunos doquelo regiÕo que se enconÍom dislonles do sede do

Municipio de ltoilubo.

Destoformo,re]olivomenleominutodoTermoAdilivotrozidoocoloçÕo
poroonólise,considero-sequeomesmoreÚneoselementosessencioisexigidospelo
Lóirfoço" oplicóvel o especie, e em confoÍmidode com o previsÕo controluol'

inexistindo óbice no celebroçÕo do odilomento.

Foce o exbosto, o presenle onólise fico reslrilo oos ospectos jurídico

íormois, no quol, opino pelo prosseguimenlo do Íeito'

Ressolve-se o necessidode de publicidode resumido do oditomenio no

imprenso oficiol ote o quinio dio Útil do mês seguinte oo do suo ossino'turo {ort ó1' p

único) poro que o olo lenho eficócio.

É o porecer, sub censuÍo.

Itoilubo - P A, 22 de Dezembro de 201 7

Atemi es de souso
Procurodor Jurídi o Municipol

OAB/PA n" 9.9ó4
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