
REPÚBLIcA FEDERÀTIVA Do BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ttaituba

PARECER JURÍDICO 2OI8 . PMIIB

PROCESSO No: 07 ) /2017 - pp

CONTRATO: 20170538

OBJETO: LOCAÇÃO DE VIBROACABADORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ASSUNTO: PEDIDO DE 2" ADIIIVO DE PRAZO

CONTRATADO: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME

I- RETATóRIO

Troto-se de soricitoÇôo encominhodo a este procurodor Jurídico Municipor,no.quol requer onórise jurÍdico do regoridode do texto do minuro oo ,.grná; iãirnoAditivo. de prorrogoçôo do prozo de vigêncio, celebrodo em 3r de ngõrto o. zolz,com términ-o em 3l de Agoslo de 20'lg, entre o prefeituro Municipol de lÍoilubo e oempreso R & J CAMPOS SERVTÇOS LTDA _ ME.

, Tem o "Termo Adilivo por objeto o prorrogoçÕo do prozo de vigêncio doConlroto Administrotivo por iguol pro.o, 0l (um) ono, ãte at Ou Agosto de 20i9. 
- --

lnslruem o presenle pÍocesso os seguinles documentos: l) ControtoAdminiskolivo n" 20rzo538;2) MonifestoçÕo fovoró-ver do conrrorodo.. ôr*goi àconlrolo; 3) JusÍificorivo do necessidoáe do odilomento por porte oo sàcriãriãMunicipot de rnfroeslruturo; 4) procuroÇõo - Trosrodo; s; iermo aà ã"rãÀti*ãoã
(JUCEPA);

Relotodo o pleito, possomos oo porecer.

II - ANÁIISE JURÍDICA

Prefociolmente, ossevere_se que o presenie monifesloçôo tem porreferêncio os erementos constontes dos out,cs do piã.ãiro odminisÍrotivo em epígroÍe,o. onólíse estó restrito oos ponÍos jurÍdicos, eslondo excluídos quoisqúr ;;õ;i;;técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

o conlroto odminisrrolivo é um ocordo de vonÍodes firmodo por enlidodespúblicos de quolquer especie, 
.ou -enlre eslos e orgonizoçÕes porticulores, poro oformoçôo de víncuro e o estipuroçôo de obrigoçÕes-e coÀtroprestoçõer à.iõã.oi

sejo -quor for o denominoçõo utirizodo. As cróusiro; obrigoiórios de regêncio .oÀtráiüi
sôo visios no Esroturo dos LicitoÇÕes (Lei Federor n" g.6i6/93), denke-os qroir, áiàrãdeterminom o prozo de vigêncio conlroluol e os exceçôei.

A Lei n" 8.óóó193 
_ 
odmite o prorrogoçÕo dos conlrotos odministrotivos,excepcionolmenle, nos hipóleses elencodos nô ort. 57. EnÍe elos. lem+e opossibilidode de prorÍogoçõo dos conlrol.s de prestoÇÕo de serviços o seremexecutodos de formo conlínuo. poro o prorrogoçÕo desses conirotos, foz se
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necessórío, onles de ludo, o presença dos requisitos legois previslos no ort.5Z, ll e §2.,
rn yerbis:

"Art. 57. A duroçÕo dos conirotos regidos por
esto Leí ficoró odstrilo o vigêncio rjos
respectivos crédilos orÇomentórios, exceio
quonto oos relo'livos:
(..)
ll - o prestoçôo de serviÇos o serem
executodos de formo conlÍnuo, que poderÕo
ter o suo duroÇÕo prorrogodq por iguois e
sucessivos perÍodos com visto o obtençÕo de
preços e condiÇÕes mois vontojosos por(] o
AdminisÍoçÕo, limiÍodo o sessento mesesj
(..)
§2." Iodo prorrogoçÕo deveró ser jusliÍicodo
por escrito e outorizodo pelo outoridode
compelente poro celebror o conlroto".

Em regro, o duroÇôo dos con'lrolos desso nclurezc (serviÇos contÍnuos) r Õo
pode superor o limite de ó0 (sessento) meses, por imposiÇÕo legol do tei no B.óóói?3.
No coso em lelo, o proÍrogoçÕo prelendido nÕo ocorreto o extropoloÇÕo desse li,.|ile,
o vonlogem oqui referido nÕo significo openos o menor preÇo pago pelo
AdministroçÕo. Deve-se onolisor coso o coso, colejondo os inleresses do
AdministroÇÕo com os serviços que serôo efelivomente necessórios poro otênder sucs
necessidodes.

Pode-se consideror o demonslroÇÕo do lnleresse por porte clo Secre r.rric
Municipol de Infroestruiuro no conlinuidode dos serviÇos, bem conro, clo
concordôncia do controlodo no continuidode do controlo em epÍgrofe, conforrr,: o
Ofício n" 020/201 B em onexo.

Consto no CLÁUSULA QUARTA do Conlroio Administrotivo n" 20tZO53B
expressomente o possibilidode de prorrogoÇÕo dos prozos eslipulc:dos
con lro tuo lmente.

Segundo exposlo pelo Secretórlo de lnfroestruluro, o controlodo otí_.1 (teJ
o demondo e necessidode do SecÍetorio no disponibilizoçÕo do equipor11.--r]io
quondô solicilodo. lnformo oindo que o Secretorio montém o necessidode do
equipomento, estondo dentro do plonejomento desto. por fim, olego que o
renovoçÕo do contrqto troró economio oo erório, pols nÕo hoveró goslos com
processo licitolório poro novo controtoçôo, com o montenÇo do preÇo do conirolo.

Porlonto, reslou devidomenle demonstrodo o necessidode do renovcrcÕo
do controto, por ludo jó exposto oo norte.

r - coNCLUSÃO R



VeriÍico-se do procedimenio encominhado poro onÓlise' qut: o

prorrogoÇÕo do prozo de vigêncio do conkoto por 0l (um) ono otende oos requisilos

iegoisl ,ànao suficiente poro otender o inleresse pÚblico' lendo em vlslo o
nJcessidode de conlinuidode no desenvolvimenlo dos otividodes reolizodos pelo

Secrt?torio Municipol de lnfroeslruluro.

Destq Íormo, relo'tivomen'le ô minulo do Termo Adilivo trozido o coloçÕo

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

Éã,iüuã"ãpuãã""r- À .rpb"iu, e em conformidode com o previsÕo conlroiuol,

inéxistiÀdo óbice no celebroÇÕo do odilomento'

Foce o exposlo, o presente onólise fico reslrilo cros ospectos iurÍdico-

formcis, no quol, opino pelo prosseguimenlo do teito'

Ressolve-se o necessidode de publicidode resumido do oditomen lo no

impÍenso oiiciot ote o quinto dio Úiil do mês seguinte oo do suo ossinoluro (or1 ó l' p
único) poro que o oto tenho eficócio'

É o Porecer, sub censuro'
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