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URíDICo

Molivo: PronogoÇÕo de Prozo (2'Termo Aditivo).
Conlroto n'20170464. Pregõo Presenciol n" 04312017 -PP.
conlrotodo: cLtcFActL coMPUTADoRES, SERVTÇOS E TELECOMUNTCAÇÕES LTDA - ME.
Objelo: ControtoçÕo de empreso especiolizodo em prestoÇÕo de serviços de link de ocesso
o inlernel, com velocidode Mbps, otrovés de fibro óptico e/ou vio ródio, contemplondo
suporle técnico, insioloçÕo, otivoçÕo e configuroçõo dos equipomenlos poro o pleno
funcionomento do link.

Trolo-se de onólise do possibilidode do 2' Termo Aditivo poro pronogoÇôo
de Prozo do Controlo Adminislrotivo n'20170464.

O pedido Íoi instruído com o solicitoçÕo, justificotivo do Secreiório
Municipol de Soúde e Termo de Ciêncio e Concordôncio do Conlrolodo (Memo. no
52ól20r?-SEMSA/PMt).

A vigêncio controtuol voi ole I I lO7 l2ol9.

Foi informodo que o pÍoÍÍogoçôo do prozo seÍó por iguol período, ou sejo,
por 0l (um) ono, oté 11lO7l2O2O.

E o breve reloto

Posso o opinor e Íundomentor

Ressolle. primeiromenle, que nôo cobe o este Procurodor o onólise do
mérilo odminislrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçÕo), condulo que recoi
sobre o pessoo do Administrodor Público - o que.ió foi exlernodo com o oulorizoÇõo poro
Aditivo, cobendo lôo somente o onólise dos ospectos jurídicos-formois do instrumento
controtuol que viso implemenlor.

A Lei no 8.6ó6193 odmite o pronogoÇÕo dos conlrolos odminisirotivos,
excepcionolmente, nos hipóteses elencodos no or1.57. Entre elos, lem-se o possibilidode de
pÍorrogoçÕo dos conirotos de presloÇÕo de serviÇos o serem execulodos de formo
contínuo. Poro o prorrogoçÕo desses conkotos, foz-se necessório, onles de tudo, o presenÇo
dos requísitos legois previstos no ort.57, ll e §2", in verbis:

" Arl. 57 . A duroÇÕo dos conlrolos regidos por
esto Lei Íicoró odstrito o vigêncio dos respeclivos
créditos orçomenlórios, excelo quonlo oos
relolivos:
(...)

ll - o preíoÇõo de serviÇos o serêm execulodos
de formo contínuo, que poderôo ler o suo
duroçÕo prorrogodo por iguois e sucessivos
períodos com vistos o obtenÇÕo de preços e
condiçÕes mois vonlojosos poro o
odminisiroçÕo, limitodo o sessento meses;
(...)

I



§2". Todo prorrogoçÕo de prozo deveró ser
justiÍicodo por escrilo e previomenie ouiorizodo
pelo outoridode compelente poro celebrr:r o
controlo."

Em regro, o duroçôo dos controtos desso noturezo (serviços conÍínuos) nõo
poderó superor o limite de ó0 (sessento) meses, por imposiçõo do Lei n' 8.666193. No coso
em telo, o prorrogoçÕo pretendido noo ocorreto o extropoloçôo desse limile, o vontogem
oqui referido nÕo significo openos o menor preÇo pogo pelo AdminislroçÕo. Deve-se
onolisor coso o coso, cotejondo os interesses do odministroÇôo com os serviÇos que seÍõo
efeÍivomenle necessórios poro otender suos necessidodes.

Pode se consideror o demonslroÇÕo do inÍeresse por porte do Secretório
Municipol de Soúde no continuidode dos serviços, bem como suo oprovoÇÕo formol forom
supridos pelo opresenloçÕo do molivoÇôo/justificotivo e oprovoçôo do proposlo. Tombem
o limite de vigêncio foi exouslivomente exposto.

Constoto-se que hó interesse por porte do Controlodo no conllnuidode do
Controto, conÍorme Termo de Ciêncio e Concordôncio em onexo.

Hó o pÍesloçÕo regulor dos serviÇos alé o momento, inclusive no que
tonge o eficiêncio e ô economicidode, sendo que o monutençÕo do conlrolo seró mois
vontojoso poro o Adminislroçôo.

Consto no ilem I 5.5 do Edilol do PregÕo Presenciol n" O43l2O17 .

expressomenle o possibilidode de pronogoçõo do prozo de vigêncio.

Ante iodo o exposlo e dionte do justificotivo opresentodo, este Procurodor
jurídico Municipol conclui que nôo hó impedimento oo odilomenlo conlrotuol po«:
prorrogoçôo de prozo. Porlonto, Íico prorrogodo o prozo de vigêncio alé o doto dí'
11 /07 /2020.

Porecer nôo vinculonte, meromenle opinotivo.

lloitubo, 05 de julho de 2019

Diego Cojodo Neves
ProcuÍodor Gêrol do Município
Decrêto Municipol no 003/2017
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Anolisondo o procedimenio reolizodo, verifico-se que o requerimenlo
formulodo se restringe o pronogoçÕo de prozo, sem odilomenlo de seu volor e o
possibilidode jurídico resto omporodo no ort. 57. inciso ll e §2' do Lei 8.666193.
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