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PR-EGÃO PR-ESENCIAL N": O.+3 / 2017

CONTRATO N": 0465/2017

OBJETO: CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE

SERVIÇOS DE TLINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE MPI!
ATRAVÉS DE FIBRA OPIICA EIOU VIA RÁDIO, CONTEMPLANDO SUPORTE

TECNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO LINK.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DQ PRAZO

' CONTRÂTN)A: CLICFACIL' COMPUTADORES, SERVIÇOS E

TELtrCO N,IUNICA ÓES LTDA ME., 
.

A Secretá'ria Municipal de Assisténcia Social ehc4minhou ao

Departamento de Compras e LicitaÇáo da Prefeitura Municipal de

Itaituba/PA - DICOM, solicitaçáo e jpstificativa de pedido de prorrogação

de prazo ao Contrato n" 0465.12017 realizado com a Contratada

CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇOES LTDA

- ME, referente ao Pregáo Presencial n" O43l20l7 '

Foi informado que a ptorrogaçáo de vigêncià será realizada por

igual período, ou seja, 12 (dozel mesês, até 11 dejulho de 2o19 No mais' a

Contratada compromete-se a manter os valores do contrato' não

requerendo correção de valor, o que demonstra grande vantagem para a

Administraçáo.

Ressalte, primeiramente, que não cabe a este Procurador a

análise do mérito administrativo (conveniência' oportunidade de sua

rcalizaçáol, conduta que recai sobre a pessoa do Administrador hiblico - o



REPU BLICÂ f'DERATIVA DO BRASIL

.ESIADO DO PARÁ

PÍeÍeituía Municip.ri de ltaituba

que já foi externado co.m a AutorizaÇáo paÍa Aditivo, cabendo tão somente

a aná,lise dos aspectos jurídicos-formais do instrumento contratual que

visa implementar.

Nesse passo, a Lei n' 8.666193 admite a prorrogação dos

contratos administrativos, excepcionalmente, e parâ a prorrogaçáo desses

contratos, faz- se necessária, antes de tudo, a presenÇa dos requisitos

legais previstos no art. 52, idciso II e §2', in uerbis:

"Art. 57. A durâÇào dos colrtratos regidos por
esta léi ficará adstrita à r'igêncla dos respectivos
créditos orçâmentários, exceto quanto aos
relativos: .

Il'- a prestaçáo de sen'iços a serem executados
de fonna continua, que poderào ter a sua
duraçáo prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas à obtençào de preços e

ãondiçôes mais vantajosas para a Administraçào,
limitada a sessenta meses

§2." Toda 'prorrogaÇâo deverá ser justificada por
escrito e autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato'

Analisando o procedimento tealizado, verihca-se que o

requerimento formuiado . se restringe a prorrogaçàô de prazo' sem

aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta ampârada ppla lei

de licitação. Ademais, nota-se a necessidâde da continuidade da prestaçào

dos serviços por parte da Contratadâ pâra atender diversos setores da

Secretaria Municipal de Assistência Social, concluindo que os serviços sáo

(...)
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de natureza continuada e essencial para o bom andamento dos serviços

administrativos.

Constanositensl5.3el5.5doEdita]doPregáoPresencia]

O43l2Ol7 expressamente a possibilidade de prorrogaÇào dos prazos

estipulados contratualmenl e.

Pode.seconsiderarademonstraçãodo.interesseporparteda

secretá,ria Municipal de Assistência Socia'l na conlinui&ádc. dos sçrviços'

Constata-sq que há interesse.por parte dà Contratada nâ continuidade do

Contrato. conforme termo db ciência e concordânciá em anexo'
I

De tudo exposto, este Procurador ''lurÍdico Municipal'

observando o pÍaao dê vigência co4tratual de 12 (doze) meses' bem como a
í

justifrcatià apresentada, conclui ser possíuel a ProrroqaÇao do contrato

sinatura de Termo de Aditiuo de Prazo para. a dota futura demediante a as

11 de iulho de 2019, nos termos do art. 57, II, §2" da Lei 8'666193'

Parecer não vinculante, meramente opinativo'

Itaituba - PA, 07 de julho de 2018.

Diego Cajado Neves
Procurador Geral do MunicíPio
DecÍeto MuniciPal n" OO3l2OL7
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