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Motivo: ProrrogoÇÕo de Prozo (2' Termo Aditivo).
Conlrolo no 20170463. Prêgõo Presenciol n" 04312017 -PP.
ConiToiodo: CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA _ ME.

Objeto: Contro'toçÕo de empreso especiolizodo em prestoçõo de serviços de link de ocesso
o inlernet, com velocidode Mbps, otrovés de fibÍo óptico e/ou vio ródio, contemplondo
suporle técnico, insloloÇôo, olivoÇôo e conÍiguroçÕo dos equipomenios poro o pleno
f uncíonomento do link.

Trolo-se de onólise do possibilidode do 2o Termo Adiiivc poro proÍrogoçÕo
de Prozo do Conlrolo Administrolivo n' 20170463.

O pedido foi instruído com o soliciloçôo, iustificotivo do Secretório
Municipol de AdministroÇõo de ltqitubo e Termo de Ciêncio e ConcordÔncio do Controtodo
{Memo. n' 437 12019 - SEMAD).

A vigêncio controiuol voi ote 1 1lO7 12019

Foi inÍormodo que o prorrogoçôo do prozo será por iguol prozo, ou §êjo,
por '12 (doze) meses.

É o breve reloto

Posso o opinor e fundomenlor

Ressolle, primeiromenle, que nÕo cobe o esie Procurodor o onólise do
méri'to odminisÍroiivo (conveniêncio, oporiunidode de suo ÍeolizoÇõo), conduto que recoi
sobre o pessoo do Administrodor Público - o quê jó Íoi exlernodo com o oulorizoçÔo poro
Aditivo, cobendo tÕo somenle o onólise dos ospeclos iurídicos-f ormois do insirumento
contro'tuol que viso implementor.

A Lei n" 8.666193 odmite o pronogoçÕo dos contrdlos odminislíotivos,
excepcionolmenle, nos hipóiêses elencodos no ort.57. Enlre elos, tem-se o possibilidode de
prorrogoçôo dos conlrolos de presloçÕo de serviços o serem execulodos de formo
contínuo. Poro o prorrogoçÕô desses conlrolos, foz-se necessório, onles de ludo, o presenÇo

dos requisitos legois previslos no ori.57, ll e §2', in verbis:

"Art.57. A duroÇÕo dos controlos regidos por
eslo Lei ficoró odstriÍo o vigêncio dos respectivos
crédilos orçomentórios, excefo quonto oos
relotivos:
{...)
ll - o presloÇõo de serviços o serem executodos
de formo contínuo, que poderÔo ter o suo
duroçõo proÍogodo por iguois e sucessivos
períodos com vislos o obtenÇõo dê preÇos e
condiÇões mois vonlojosos Poro o
odminiskoÇÕo, limitodo o sessento meses;
(.)

nrpúgrrce rrornetrvA Do BRÂsiL

FSTADO DO PARA

Pref eiluro Municipol de lloilubo



REPÚBLICA FEDÊRATIVA Do ERAsIL

ESTADO DO PARÁ

Pref eiluro M unicipol de ltoilu bo

§2'. Todo prorrogoÇõo de prozo deveró ser
juíificodo por escrilo e previomente oulorizodo
pelo outoridode competenle poro celebror ô
controlo."

Anolisondo o procedimenlo reolizodo, veriÍíco-se que o requerimenlo
formulodo se reskinge o prorrogoçÕo de prozo, sem oditomenlo de seu volor e o
possibilidode jurídico resfo omporodo no or1.57, inciso Il e §2" do Lei 8.óóó193.

Em regro, o duroÇÕo dos conlrolos desso noturezo (serviços contínuos) nôo
poderó superor o limile de ó0 (sessenlo) meses, por imposiçÕo do Lei n' 8.666193. No coso
em telo, o pronogoçôo pretendido nÕo oconeto o extropoloçÕo desse limite, o vontogem
oqui referido nÕo signiÍico openos o menor preÇo pogo pelo Adminislroçôo. Deve-se
onolisor coso o coso. colejondo os interesses do odministroÇôo com os serviços que seroo
eíetivomenle necessórios poro olender suos necessidodes.

Pode se consideror o demonslroÇõo do interesse por porte do Secrelório
Municipol de AdminislroçÕo no continuidode dos serviços, bem como suc oprovoçõo formol
Íorom supridos pelo opresentoçôo do motivoçõo/jusiificolivo e oprovoçÕo do proposlo.
Tombém o limile de vigêncio Íoi exouslivomenle exposlo.

Conslolo-se que hó interesse por porle do Conirotodo no continuidode do
Controto, conforme Termo de Ciêncio e Concordôncio em onexo.

Hó o prestoçôo regulor dos serviços oté o momento, inclusive no que
longe o eficiêncio e o economicidode, sendo que o monutençôo do conlrolo seró mois
voniojoso poro o Administroçào.

Consto no item 15.5 do Edilol do Pregôo Presenciol no
expressomente o possibilidode de prorrogoÇôo do prozo de vigêncio.

043/2017,

Ante iodo o exposlo e dionle do jusliÍicotivo opresenlodo, este Procurodor
jurídico Municipol conclui que nÕo hó impedimento oo oditomento conkotuol poro
prorrogoÇÕo de prozo. Porlonto, Íico prorrogodo o prozo de vigêncio oiê o doio de
11 107 /2020.

Porecer nÕo vinculonle. meromenie opinolivo.

lloilubo, j0 de.iunho de 2019

Alemislokhlês A. de Souso
Procurodor Jurídico Municipol

OAB/PA no 9.9ó4
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