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CONESP CLÍNICA DE OTORzuNOLARINGO LOGIA E

coNTRÂTADA:
NEUROCIRURGIA DO OESTE DO PARÁ LTDA - ME.

O Secretário MuniciPal de Saúde encarninhou ao Departamenlo de

niciPal de ltaiuba/PA - DICOM' soiicitaçao

Compras e Licitaçáo da Prefeitura Mu

e JUS

com a Contratada CONESP
úfrcativa de pedido de prorrogaçáo

CLi

de prazo

NICA D

ao Contrato no 5O4 l20

E OTORRINOLARINGOLOGIA 
E

17 reaT\zado

NEUROCIRURGIA DO OESTE DO PARÁ LTDA - ME, referente a lnexigibilidade de

Ressalte, Primeiramente ' 
que nào cabe a este Procurador a analise do

mérito administrativo (conveniência' oportunidade de sua realizaÇáo)' conduta que

recai sobre a pessoa do AdministÍador Piblico

te a analise dos asPectos jurídi
o que já foi externado com a

Autorizaçáo para Aditivo' cabendo tão somen

Licitaçáo n" 25C7 2Ol7 lOOl -lL'

Na jusüfrcativa apresentada pelo Secretário' e1e demonstÍou e

necessidade de prorrogação'a" pr*rpor iguat periodo, ou seja, o5 (cinco) meses'

mantendo assim, a "otti*á 
do bom trabalho prestado pela Contratada'

fundâmentândo seu pedido para o Aditivo de Prazo'

Em consulta à coÍrtratada' ""':T:'i::::j"iff:-X,;il:"" 
"

prestaçáo dos seus serviços' náo requerendo coÍÍeçac

valor original do contrato' o que demonstra grande vantagem para a Administraçáo'
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formais do instÍumento contratual que visa implementar.
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Nesse passo, a l,ei n" 8'666193 admite a prorrogaÇáo dos contratos

administrativos, excepcionalmente, e para a prorrogaÇáo desses contratos, faz-se

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

inciso II e§2", in uerbis"

(.. )

tl - a DrestaÇáo de serviços a serem executados de

i".-J.o",inr., que poderào ter a sua duraçào

"--"*raa 
por iguais e sucessivos periodos com

;:;" ã-;i."çá"o de preços e condiçôes majs

uJãjo""" para a AáministraÇáo' ümitada a

sessenta meses

(...)

§2." Toda prorrogaçào deverá seÍ jusüficada por

ã*.i* . ,rto.iãd" pela autoridade competente

para celebrar o contrato"'

estipulados contratualmente'

.Art. 57. A duraÇâo dos contratos regidos por esta

tri frcara adstrita à vigência dos respectrvos

"rédito* 
otç"-entários, exceto quanto aos

relativos:

Analisando o procedimento tea)izado ' 
verihca-se que o requerimento

formulado se restringe a prorrogaçáo de prazn ' sem aditamento de seu valor e a

possibilidade juríúca resta amparada pela lei de licitação' Ademais' nota-se a

necessidade da continuidade da prestação dos serviços por paÍte da Contratada'

autuand.o junto ao Município de ltaituba' concluindo que os serviços sào de

Íratureza cootiauada e essencial para o bom andâmento dos serviços na área da

saúde. - N
Consta na Cláusula Segunda item 2'1 e na Cláusula Quinta item t 

'A\
do contÍato n" 50412017 expressamente a possibilidade de prorrogaçáo oo" ot-f 

.) 
'
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Pode-se considerar a demonstraçáo do interesse por paÍte do Secretário

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

por parte da contratada na continuidade do contrato, conforme termo de ciência

e concordância em anexo.

De tudo exposto, este Procurador Jurídico Municipal' observando o

prazo de vigência contratual, bem como a justificativa apresentada' conclui ggl

do controto a sinatura do 5" de Aditiuo de
POSSI uel a Dro

Prazo para a data tura de 3O de Junho de 202O,rLos termos do art' 57, II, §2" da

Parecer não vinculante, meramente opinativo

t-ei 8 .666 I 93 .

Procuradot
OAB

Sousa
unicipal

64

a\ 
ltaituba - PA, 30 de Janeiro de 2O2O.
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