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ôslno, coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPEcIALIzADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LINK DE ACESSO DE INTERNEI.

UNTO: PEDIDO DE 3" ADITIVO DE PRAZOASS

DO:
ELES TDN C ÕCE o Uo Es ELTERsESRUTP DO ÇÁF C CL oLIC CNTo ARATc

I- RELAIóRIO

Iroto-sedesoliciloçõoencominhodooesteProcurodorJUrídicoMunicipol,
no quol requer onólise iurídicá do legolidode do lexto do minuto do Terceiro Termo

AditivodepronogoçÕodoprozodevigêncio,entreoPreÍeituroMunicipoldelloiiuboe
âãmóreso Ctictó-clt'Computooores, Serviços e Telecomunicoções LTDA - ME'

Tem o "Termo Aditivo por o§elo o pronogoÇôo do prozo de vigêncio do

Conkoto Adminislroiivo por iguol prozo, ou selo, 0l {um) ono'

lnstruem o presenie processo os seguintes documentos: I ) Conkoto

Adminiskotivo n" 20170413;2) Termo de ciêncio e concordôncio do controtodo em

õ";ó;; àontuoto; 3) Jusúlicotivo do necessidode do oditomenlo por porte do

§".i.iú. Municipot ae ÂOminisiroçao; 4) Aditivo n" Ol e n" 02 do Controto n" 20170463.

ReloÍodo o pleito. possomos oo porecer'

II- ANÁTEE JURíDEA

Prefociolmenleossevere.sequeopresentemonifestoçõotemp-or
referêncio os elementos consiànies dos ouios do processo odministroiivo em epígrofe'

o onólise esió restrilo .", àã"iá, luiaicos, estondo excluídos quoisquer ospeclos

técnicos, econômicos e/ou discricionórios'

O controto odministrolivo é um ocordo de vontodes firmodo por entidodes

públicos d;qr;il.; t'petiã' ou entre estos e orgonizoÇões porticulores' poro o

formoçõo de vínculo.e o 
-"iió'rããoã 

ae obÍigoÇÕes e conlroorestoçÕes recíprocos'

seio ouol for o o.no,n,noçoá ,Ifitizãào. es ctausüros obrigorórios de regêncio controtuol

sõo vistos no Estotulo dtt L#;;ã;;iiti itotro 
"" 

araól93)' dentre os quois' os que

àli"i.i"t, tpÍozo de vigêncio controluol e os exceçoes'

A Lei n' 8.666t93 odmite o PronogoÇôo- dos controios odministrotivos'

excepcionolment", no' nipJt"t'ãLr"""ãaãt "" 
ãtt' 57' Entre elos' tem-se o possibilidode

ãã-pã.ãàãça"d?:-"3t1,.:i['.*]ià*'"X#,'",':f ':"::::':ff ;:'.'"i::"i."',5y:
;:l'*E i:l?.l,HiJ':33H;'§oi; i' "'tlsz' 

rre §2'' in verbís:

"Art. 57. A duroçõo dos controtos regidos Por

esto Lei Íicoró oàttfto a vigêncio d

respecti vos créditos
quonto
(...)

oos relotivos:

orçomentorios, exce

CONTRATO: 20170463
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respeclivos crédilos orçomenlórios, exceto
quonÍo oos relotivos:

t....t
ll - o prestoçõo de serviços o serem
execuiodos de formo conÍÍnuo, que poderõo
ter o suo duroçõo prorrogodo por iguois e
sucessivos períodos com visto o obtenÇõo de
preços e condiçÕes mois vonlojosos poro o
Administroçôo, limilodo o sessenio meses;

1...,

§2." Todo pronogoçõo deveró ser juslificodo
por escrilo e outoíizodo pelo outoridode
competente poro celebror o coniroto".

Em regro, o duroçÕo dos controtos desso noturezo (serviços conlínuos) nÕo
pode superor o limite de ó0 (sessenlo) meses. por imposiçÕo legol do Lei n" 8.óó6193.

No coso em lelo, o pronogoçÕo pretendido nõo oconelo o exlropoloÇõo desse limite,
o vontogem oqui referido nõo signiÍico openos o menor preço pogo pelo
Administroçõo. Deve-se onolisor coso o coso, coteiondo os interesses do
Adminiskoçõo com os serviços que serôo efetivomente necessórios poro otender suos

necessidodes.

Pode-se consideror o demonslroçõo do interesse por porte do Secreiório
Municipol de Educoçõo no coniinuidode dos serviços. bem como suo oprovoçõo
formol forom supídos pelo opresenloçõo do motivoçõo/.iuslificolivo e oprovoçôo do
proposlo. Tombém o limite de vigêncio Íoi exouslivomente exposto.

Consloto-se que hó interesse por porle do Conlrotodo no conÍinuidode do
Conkoto, conforme Termo de Ciêncio e Concordôncio em onexo.

Hó o prestoÇõo regulor dos serviços oie o momenio, inclusive no que

longe o eficiêncio e à economicidode. sendo que monutençõo do conlroto seró mois

vonlojoso poro o Adminislroçõo.

Portonto, restou devidomenie demonstrodo o necessidode do renovoçÔo

do conholo em lelo.

lil - COXCTUSÃO

Verifico-se do procedimento encominhodo poro onólise, que o
prorogoçôo do prozo de vigêncio do controto por 0l {um) ono otende oos requisilos

iegois, sénOo suficienle poro otender o inleresse pÚblico, lendo em vislo o
neiessidode de continuidode no desenvolvimento dos olividodes reolizodos pelo

Secrelorio Municipol de Adminiskoçõo.

Desto Íormo. relotivomente à minuto do Termo Aditivo Íoldo à coloçõo
poro onólise, considero-se que o mesmo reÚne o§ elementos essenciois exigidos pelo

iegisloçõo oplicóvel Ô espécie, e em conformidode com o previsôo controtuol,
inexislindo óbice no celebroçõo do odiiomenio.
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É o porecer' sub censuro'
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