
REPÚ BLTCA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M unicipal de ltaituba

PARECER JURíDICO 2OI8 - PMITB

TNEXIGTBTLTDADE DE tlClTAçÃo N": 230ó2017/001 - lL

CoNIRATO N'i 456/2417

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTINUADO, NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CO NTRATADA: IMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA

O Secretório Municipol de SoÚde encominhou oo Deportomenlo de

Compros e LicitoçÕo do Prefeiluro Municipol de ltoitubo/PA - DICOM, soliciloÇÕo

e justificolivo de pedido de prorrogoçõo de prozo oo Controlo n' 45612017

reolizodo com o ControÍodo IMP SERVIÇOS MÉDICOS LÍDA, referenle o

lnexigibilidode de Licitoçôo n' 230620171001 - ll.

No justiflcoÍivo opresentodo pelo Secrelório, ele demonstrou o

necessidode de prorrogoÇôo de prozo por iguol período, ou sejo, 0ó (seis) meses,

oté 30 de junho de 2019, montendo ossim, o continuoÇÕo do bom trobolho

preslodo pelo Controlodo, fundomentondo seu pedido poro o Adiiivo de Prozo.

Em consulto à Conlroiodo, eslo monifeslou inleresse em monter o

prestoÇÕo dos seus serviços, nÕo requerendo correçõo de volor. monlendo-se o

volor originol do conlroto, o que demonslro gronde vontogem poro o

Adminis iroçÕo.

Ressolle, primeiromenÍe, que nÔo cobe o esle Procurodor o onólise
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externodo com o AutorizoçÕo poro Aditivo, cobendo lÕo somente o onólise dos

ospectos .lurídicos-formois do instrumenlo controtuol que viso implementor.

Nesse posso, o Lei n' 8.666193 odmile o prorrogoÇôo dos controtos

odmÍnislrotivos, excepcionolmenle, e poro q prorrogoÇõo desses conirolos, foz-se

necessorio, onles de tudo, o presenÇo dos requisitos legoís previslos no ort. 57,

inciso ll e §2', in verbis:

"Atl. 57. A duroçÕo dos conlrotos regidos por
eslo Lei ficoró odstriio o vigêncio dos respectivos
créditos orçomentórios, exceto quonto oos
relo livos:

ll - o prestoçÕo de serviços o serem executados
de formo conlínuo, que poderÕo ler o suo
du'oÇóo prorrogodo por iguois e sucessivos
períodos com vislos o obtençÕo de preÇos e
condiçÕes mois vontojosos poro o AdminislroçÕo.
limiloda o sessenlo meses

§2.' Todo prorrogoçoo deveró ser justiÍicodo por
escrito e oulorizada pelo outoridode compelente
pora celebror o conlrotô".

Anolisondo o procedimento reolizodo, verlfíco-se que o

requerimento formulodo se restringe o prorrogoÇÕo de prozo, sem odi'tomenio de

seu volor e o possibilidode jurídico resio omporodo pelo lei de licitoÇÕo. Ademois,

noio-se o necessidode do continuidode do prestoçÕo dos serviços por porle do
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Consto no Clóusulo Segundo ilem 2.1 e no Clóusulo Quinlo ilem 5.'l

do ConÍroto n' 456/2017 expressomenle o possibilidode de proríogoÇÕo dos

prozos estipulodos controtuolmenie.

Pode-se consideror o demonstroçõo do interesse por porle do

Secrelório Municipol de SoÚde no continuidode dos serviÇos. Constoto-se que ho

interesse por porte do Controtodo no coniinuidode do Controlo. conforme lermo

de ciêncio e concordôncio em onexo. Nesle coso, restou demonslrodo o

necessidode de oditomento de prozo.

De tudo exposto, esle Procurodor Jurídico Municipol. observondo o

prozo de vigêncío controluol, bem corno o juslificotivo opresentodo, conclui ser

possívei o prorroeo o do controto medionÍe o ossinoluro do 3'Íermo de Aditiva

nctret rt clrttct f t r ?n o nh o 2A 19 nos termos do ort.57, ll. §2" do Lei

8.666193

Porecer nôo vinculonte, Tneromente opinotivo.
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