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PARECER JURíDICO 2OI8 - PMITB

PROCESSO N": 2ó0ó201 7/'O0l -lL.

CONTRATO: 2017 455

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO.DE ENERGIA ELÉTRICA PARA

SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA LOCALIZADA NO GARIMPO CREPURIZINHO.

ASSUNIO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADO: MARIA SULMA SILVA AGUIAR

| - RELATOR|O ,

Trolo-se de soliciÍoÇÕo encominhodo q esle Procurodor Jurídico Municipol,
no quol requer onólise jurídico do legolidode do lexto do minulo do Segundo Termo

Aditivo de pronogoÇôo do prozo de vigêncio, celebrodo em 0l de Joneiro de 2018,

com lérmino em 30 de Junho de 2018, entre o FÜndo Municipol de EducoÇÔo e o Sro'

Morio Sulmo Silvo Aguior.
!r

Jem o "Termo Adi'tivo por obieto o prorrogoÇÕo do prozo de vigêncio do
Conlrolo Administrotivo por iguol prozo,0ó (seis) meses, de 0l de Julho de 20lB ote 3l
de Dezembro de 2018.

lnslruem o presenie processo os seguinÍes documentos: I ) Controto
Adminislrolivo n' 2017455: 2) MonifestoÇÕo fovoróvel do proprie'tório em prorrogor o
controlo; 3) Juslificotivo do necessidode do odítomenlo por porte do secrelorio
Municipol de EducoçÕo.

Relotodo o pleito, possomos oo porecer

II - ANÁTISE JURíDICA

Prefociolmenle, ossevere-se que o presenle monifestoçÕo tem por
referêncio os elementos constontes dos ou'tos do processo odministrotivo em epígroÍe,
o onólise esló reslrilo oos pontos jurídicos, eslondo excluídos quoisquer ospectos
1écnicos, econômicos e/ou discricionórios.

O controto odministrolivo é um ocordo de vonlodes firmodo por entidodes
públicos de quolquer espécie, ou entre estos e orgonizoçÕes porticulores, poro o
formoçÕo de vÍnculo e o estipuloÇôo de obrigoçÕes e controprestoÇÓes recÍprocos,
sejo quol for o denominoçõo utilizodo. As clÓusulos obrigotóÍíos de Íegêncio controtuol
sôo vislos no Estotulo dos Licitoções (Lei Federol n" 8.666/93), dentre os quois. os que

delerminom o prozo de vigêncio controtuol e os exceÇÕes.

A Lei n' 8.666/93 odmi'te o pronogoçÕo dos conlrotos odminiskoÍivos,

excepcionolmenle, nos hipóteses elencodos no ort. 57. En'tre elos, lem-se o
possibilidode de prorrogoçÕo dos con'trolos de prestoÇÕo de serviÇos o serem

executodos de formo contínuo. Poro o prorrogoÇÕo desses controlos, foz-se
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necessório, onles de tudo, o presenÇo dos requisitos legois previslos no or1.57, ll e §2',
in verbis:

"Art. 57. A duroÇÕo dos controios regidos por
eslo Lei ficoró odstrito o vigêncio dos
respectivos crédilos orÇon-rentórios, excelo
quonlo oos relolivos:
(...)

ll - o prestoÇoo de serviços o serem
execulodos de Íormo contÍnuo, que poderõo
ter o suo duroÇõo pronogodo por iguois e
sucessivos períodos com vislo o oblenÇÕo de
preços e condiçôes mois vonlojosos poro o
Adminislroçõo, limilodo o sessenlo meses;
(...)

§2." Todo prorrogoçÕo deveró ser justificodo
por escrito e oulorizodo pelo outoridode
competente poro celebror o controto".

Em regro, o duroçÕo dos conlrotos desso noturezo (serviços contínuos) nÔo
pode supêror o limile de ó0 (sessento) meses, poÍ imposiçÕo legol do Lei n" 8.666193.

No coso ém telo, o prorrogoÇÕo pretendido nÔo ocorreto o extropoloçÕo desse limiÍe.

o vontogem oqui reÍerido nÔo significo openos o menor preÇo pogÔ pelo
AdminislroçÕo. Deve-se onolisor coso o coso, coÍejondo os interesses do
Administroçõo com os serviÇos que serÕo efelivomenle necessórios poro otender suos

necessidodes.

Pode-se consideroÍ o demonstraÇôo do iriteresse por porte do Secrelório
Municipol de EducoÇÕo no conlinuidode dos serviÇos, bem como suo oprovoÇÔo
{oÍmol forom supridos pelo opresenloÇÕo do motivoçÕo/justif icolivo e oprovoÇÕo do
proposto. Tombém o limile de vigêncio foi exoustivomente exposlo.

Conslo no CLÁUSULA QUINTA do Conlrolo Administrolivo n" 2017 455

expressomenle o possibilidode de prorrogoçôo dos prozos estipulodos
conlroluolmente.

Constoto-se que hó interesse por poÍle do Cgntrolodo no conlinuidode do
Controlo. conforme lermo de ciêncio e concordôncio em onexo.

i No Gorimpo do Crepuriziriho o único serviÇo de presloçÔo de energio
elélrico e ôferÍodo pelo Controlodo, conforme decloroçÕo juntodo do AssocioÇÕo

dos morodores dondo conlo do exclusividode do fornecedor de energio elétrico no
momento do íormolizoçôo do Controto em quesiÔo.

Hó o prestoçôo regulor dos serviços oté o momento, inclusive no que
longe o eficiêncio e o economicidode, sendo que monulençÕo do conlroto seró mois
vontojoso poro o AdministroÇÔo. rq
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Porlonlo. restou devidomente demonstrodo o necessidode do renovoçÕo

do conlroto, hojo visto ser o contÍolodo o proprietório do Único Íonle gerodoro de

energio elétrico no Gorimpo do CÍepurizinho e o Escolo necessilo de energio poro

olender o comunidode escôlor

ilr - coNcLUSÃO

verifico-se do procedimento encominhodo poro onólise, que o
proÍÍogoçÕo do prozo de vigêncio do controto por 0ó (seis) meses olende oos

requisiíos'legois, sendo suÍiciente poro olender o interesse público, tendo em vislo o

necessidodã de conlinuidode no desenvolvimenlo dos olividodes reolizodos pelo

secrelorio Municipol de EducoÇÕo, que tem por objetivo gorontir um otendimentÔ

eficoz poro os olunos doquelo regiÔo que se enconlrom dislontes do sede do

Município de ltoitubo.

Destoformo,relotivomenleominutodoTermoAditivotrozidooColoÇÕo
poro onólise, considero-se que o mesmo reÚne os elemryllos essenciois exigidos pelo

iegisloçÕo qplicóvel o especie, e em conformidode com o previsÕo con1rotuol'

inexislindo óbice no celebroçÕo do oditomenlo. :.

Foce o exposlo, o presente onólise fico resfrilo oos ospectos jurídico-

formois. no quol, opino pelo prosseguimento do feiÍo. 
:

Ressolve-se o necessidode de publicidode resumido do oditomento no

imprenso oficiol ole o quinto dio Úlil do mês seguinle oo do suo ossinoturo {ort. ó1, p

único) poro que o olo tenho eÍicócio.

E o porecer, sub censuro

Itoitubo - PA,26 de Junho de 2018

Alemist hle A. de Souso
Procurodor Jurí ico Municipol

OAB/PA 9.964
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