
REPUSLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURíDICO 2OI8 . PMIIB

PROCESSO N't 2606201 7 I OOAL.

CONTRATO: 2017457

OBJETO: PRÊSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA

SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS EMEF MARIA LEDA MARIA GOMES BARBALHO

{DISTRITO DE CREPURIZÃO - óO AMPRES) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL UCHOLÂNDIA

iotsrnro DE cREpuRlzÃo - 20 AMPRES). E ESCoLA Do ÁGUA BRANCA - 20 AMPERES.

ASSUNTO: PEDIDO DE 2'ADITIVO DE PRAZO

CANIRAIADO: ELIVAL

r- RErATóRro i

Trolo-se de solicitoçÕo encominhodo o este Procurodor Jurídico Municipol,
no quol requer onólise jurídico do legolidode do lexlo do minuto do Segundo Termo

Aditivo de prorrogoÇÕo do prozo-de vigêncio, celebrodo em 04 de Julho de 2017,

com término em 3'l de dezembro de 2017 , enlre o Fundo Municipol de EducoçÕo e o
Sr. Elivoldo Pereiro Borboso.

Tem o "Termo Adllivo por obieto o prorroôoÇôo do prozo de vigêncio do
Controto Administrotivo por iguol prozo,0ó (seis) meses, de 30 de Junho de.20l8 oie 3l
de Dezembro de 2018.

lnstruêm o presente processo os seguintes documentos: l) Côntrolo
AdministroÍivo n" 2017457, 2) MonifestoÇÕo Íovoróvel do proprielório em prorrogor o

conkolo; 3) Justificolivo do necessidode do odilomenlo por porte do Secretorio
Municipol de EducoÇÕo: 4) Adilivo n' 0l do Conlroto n' 2017457: 5) Porecer Jurídico
reterente oo l' Iermo Aditivo.

Relotodo o pleilo, possomos oo porecer.

II- ANÁLISE JURíDICA

PreÍociolmenle, ossevere-se que o presenle moniÍestoÇÔo tem por
referêncio os elementos conslonles dos oulos do processo odminislrotivo em epígfofe,
o onólise estó restriio oos pontos jurídicos, estondo excluídos quaisquer ospeclos
técnicos. econômicos e/ou discricionórios.

O controto odministrotívo é um ocordo de vontodes firmodo por entidodes
públicos de quolquer espécie, ou entre eslos e orgonízoÇÕes porliculores, poro o
ÍormoÇôo de vínculo e o estipuloçÕo de obrigoÇÕes e con'tropresloÇÕes recíprocos,
selo quol for o denÕminoÇÕo utilizodo. As clóusulos obrigoiórios de regêncio controluol
sÕo vislos no Estolulo dos LiciloçÔes (Lei Federol n'8.ó6ó193), denlre os quois, os que

delerminom o prozo de vigêncio coniroluol e os exceÇões.

A Lei n" 8.666193 odmite o prorrogoÇÕo dos coniÍolos odminiskolivos'

excepcionolmenie, nos hipóteses elencodos no ort. 57. Enlre elos, tem-se o
r\\
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possibilidode de prorrogoçÔo dos con'lrotos de presloÇÕo de serviÇos o serem

execulodos de foÍmo conlÍnuo. Poro o prorrogoÇÔo desses controtos, foz-se

necessório, onles de tudo, o presenço dos requisitos legois previstos no ort.57. ll e §2'.
in verbis: .

"Art. 5/. A duÍoÇÕo dos conirolos regidos por

esto Lei ficoró ódskito o vigêncio dos
respectivos crédilos orÇonrentórios, exceto
quonto oos relotivôs:
(..)
ll - o prestoçÔo de seÍviÇos o serem

execulodos de forma contínuo, que poderÕo
ler o suo duroÇÕo prorrogodo por iguois e
sucessivos 'períodos com vislo o obtenÇÕo de
preÇos e condiçÕes mois vontojosos poro o
AdministroçÕo, limitodo o sessento meses;
(...)

§2." Todo prorrogoçÔo deveró ser iusliÍicodo
por escrilo e ouiorizodo pelo outoridode
competenle poro celebror o controto .

Em regro, o $uroçÕo dos conÍrotos desso noturezo (serviÇos conÍínuos) nÕo

pode superor o limile ciê óO (sessento) meses, por imposiçÕo le§ol do Lei n" B.óóól93.

No coso em ielo, o prorrogoÇÔo pretendiôo nÕo ocorrelo o extropoloçÕo desse limite'

o vontogem oqui reÍerido nÕo significo openos o menor preÇo pogo pelo

AdminisiroÇõo. Deve-se onolisor coso o coso, cotejondo os interesses do
edminisÍroçÕo com os serviços que serÕo efelivomente necessórios poro olender suos

necessidodes. .

Pode-seconsiderar,odemons'troçÔodointeresseporpoÍledoSecretório
Municipol de Educoçõo no continuidode dos serviços, bem con ro suo oprovoçÕo

Íôrmol forom supridos pelo opresentoçõo do úotivoçÕo/justificotivo e oprovoçÕo do
proposto. Tombém o limile de vigêncio Íoi exouslivomente exposlo'

Consio no CLAUSULA QUINÍA
expressomente o possibilidode de
conlro tuolmenÍe.

do Con'lroto
proÍogoÇÕo

Administrotivo
dos prÕzos

n' 2017 457
estipulodos

Conslolo-se quê hó inleÍesse por porte do Controiodo no conlinuidode do
Côntroto. conÍorme Termo de Ciêncio e Concordôncio em onexo.

Nos Gorimpos do CrepurizÕo e Águo Bronco o Únlco serviço de prestoçÔo

de energio elé.trico é oÍerlodo pelo controtodo, conforme decloroÇÕo juntodo do
ossocioção dos morodores dondo conlo do exclusividode do Íornecedor de energio

elélrico no momento do formolizoçÔo do Controto em queslÔo'

Hó o prestoçÔo regulor dos serviços oté o momento, inclusive no que

tonge o eficiêncio e à eóonomicidode, sendo que monulenÇÕo do controlo serÓ mois

vontojoso poro o Adminislroçoo. &



Porlonto,rêsloU'devidomenledemonstrodoonecessidodedorenoVoÇÕo
do controlo, hoio visfo ser,o ConlÍolodo o proprietório do único tonle gerodoro de

energio elétrico no Gorimpo do CrepurizÔo e os Escolos necessilom de energio poro

otender o comunidode escqlor.

lil - coNctusAo

Verifico-se do procédimento encominhodo poro onólise' que o
prorrogoçÕo do prozo de vigêncio do controlo por 0ó {seis) meses otende oos

I"qrit,Í"t'r.g"it, sendo suficienle poro otender o interesse pÚblico' tendo em vislo o

necesidodã de continuidode no desenvolvimento dos otividodes reolizodos pelo

Secretorio Municipol de EducoçÕo, que lem pqí obietivo gorontir um otendimenlo

"ii.o, 
poro os olunos doquelá regLiào que se encontrom distontes do sede do

Município de ltoitubo.
(

Deslo Íormo, relolivomenle o minuto do Termo Adilivo trozido ô coloçõo

poro onólise, considero-se que o mesmo reÚne os elemenlos essenciois exigidos pelo

ãóiir"ioá oplicóvel o especie, e em conf ormidode com o previsÕo controtuol'

inõxistindo óbice no celebroçÕo do oditomenlo'

Foce o exposio, o presente onólise Íico restrilo oos ospectos jurÍdico-

Íormois, no quol, opino pelo prosseguimenio do feito'

Ressolve-se o necessidode de publicidode resumido do oditomenlo no

imprensooficiolotéoquintodioÚtildomêsseguintêoodosuoossinoluro(or,t.ól,p
único) poro que o olo ienho eficócio.

É o Porecer, sub censur'o.
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OAB/P n" 9.964

Itoitub,o PA, 28 de Junho de 20I B.
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