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I- REIATóRP

Trolo-se de solicitoçÕo encominhodo o este Procurodor Jurídico Municipol,
no quol requer onólise .iurídico do legolidode do texto do minuto do Terceiro Termo
Adilivo de pÍonogoçõo do prozo de vigêncio, enire o Fundo Municipol de Assistêncio
Sociol e o empreso Clicfócil Compulodores, Serviços e Telecomunicoções LTDA - ME.

Tem o "Termo Adilivo por obieto o pronogoçõo do prozo de vigêncio do
Controto Administrolivo por iguol prozo, ou sejo, 0l (um) ono.

Relotodo o pleiio, possomos oo porecer.

II - ANÁTISE JURíDICA

Prefociolmente ossevere-se que o presenle monifesloçõo iem por
referêncio os elementos consionles dos oulos do processo odminislrolivo em epÍgrofe,
o onólise estó restrito oos ponlos juridicos, eslondo excluídos quoisquer ospeclos
técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

O controto odminislrotivo é um ocordo de vontodes firmodo por enÍidodes
públicos de quolquer espécie, ou enlre eslos e orgonizoçôes porliculores, poro o
formoçõo de vÍnculo e o eslipuloçÕo de obrigoÇÕes e contropresloções recÍprocos,
sejo quol Íor o denominoçôo uiilizodo. As clóusulos obrigotórios de regêncio conholuol
sõo vistos no Btoiulo dos Liciloções (Lei Federol n" g.ó66193), dentre os quois. os que
deleÍminom o prczo de vigêncio controtuol e os exceÇÕes.

A Lei n" g.ó66193 odmite o pronogoçõo dos conlrotos odministroiivos,
excepcionolmente, nos hipóteses elencodos no ort. 52. Enke elos, iem-se o possibilidode
de pronogoçôo dos coniroios de presÍoçôo de serviços o serem execulodos de formo
conlÍnuo. Poro o pronogoçôo desses conlrolos, Íoz-se necessório, onles de ludo, o
presenço dos requisitos legois previsios no orl. 52, ll e s2", in verbis:

"Art. 57. A duroçôo dos controtos regidos por
esio Lei ficoró odsirito à vigêncio dos
respectivos créditos orÇomenlórios, excelo
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(...)

ll - o prestoçôo de serviços o serem
executodos de Iormo conlínuo, que poderõo
ter o suo duroÇõo pronogodo por iguois e
sucessivos períodos com vislo o oblençôo de
preços e condições mois vonloiosos poro o
Adminislroçôo, limitodo o sessenlo meses;

Í...)
§2.' Todo pronogoçõo deveró ser luslificodo
por escrilo e outorizodo pelo ouloridode
competente poro celebror o controto".

Em regro, o duroçÕo dos conlrotos desso noturezo (serviços contínuos) nõo
pode superor o limite de ó0 (sessenlo) meses, por imposiçõo legol do Lei n" 8.óóó193. No
coso em telo, o proÍrogoçõo pretendido nõo oconeto o extropoloÇõo desse limíte, o
vontogem oqui referido nôo signiÍico openos o menor preço pogo pelo AdminislroçÕo.
Deve.se onolisor coso o coso, colejondo os inleresses do Administroçôo com os serviços
que serôo efelivomenle necessórios poro oiender suos necessidodes.

Pode-se consideror o demonslroçôo do inleresse por porle do Secretório
Municipol de Assislêncio sociol no continuidode dos serviços, bem como suo oprovoÇÕo
formol íorom supridos pelo opresenloÇõo do motivoçõo/iuslificotivo e oprovoçõo do
proposto. Tombém o limite de vigêncio foi exoustivomenle exposlo.

Consioio-se que hó inleresse por porte dq Controlodo no coniinuidode do
Conlrolo, conforme Termo de Ciêncio e Concordôncio em onexo.

Hó o presloçôo regulor dos serviços olé o momenlo, inclusive no que longe
o eficiêncio e à economicidode, sendo que monutençÕo do controlo seró mois
vontoioso poÍo o Adminislroçôo.

Portonlo, restou devidomente demonstrodo o necessidode do renovoçõo
do conlroto em lelo.

il - coNcrusÃo

VeriÍico-se do procedimento encominhodo poro onólise, que o
pronogoçôo do prozo de vigêncio do controio por 0l (um) ono otende oos requisitos
legois. sendo suficiente poro olender o inleresse público, tendo em visto o necessidode
de continuidode no desenvolvimenio dos olividodes reolizodos pelo secrelorio
Municipol de Adminislroçõo.

Desto formo. rerorivomenre ô minuto do Termo Aditivo kordo ô coroçõoporo onólise, considero*e que o mesmo reúne os eremenlos essenciois exigioos jJã
legislo.çôo oplicóvêl ô espécie, e em conformidode com o previsÕo controtuol.
inexistindo óbice no celebroçõo do oditomenlo.

Foce o exposto, o presente onólíse
no quol, opino pelo prosseguimenlo do feito.

fico restrito oos ospectos iurídico-formo
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Ressolve.seonecessidodedepublicidoderesumidodooditomentono
imprenso oficiol oté o quinto dio Útil do mês seguinle oo do suo ossinoturo (ort. ó1, p.

Único) poro que o oto lenho eÍicócio.

É o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, 10 de Julho de 2020.

no 9.
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