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I- RELAIÓRIO

Trolo-se de solicitoçÕo encominhodo o este Procurodor Jurídico Municipol,
no quol requer onólise jurídico do legolidode do texto do minuto do Segundo Termo
Adilivo de prorrogoÇôo do prozo de vigêncio, celebrodo em 04 de Julho de 201 7, com
término em 3l de dezembro de 2017, entre o Fundo Municipol de EducoÇÕo e o 5r.

Elivoldo Pereiro Borboso.

Tem o "Termo Adilivo por oblelo o proÍogoÇÕo do prozo de vígêncio do
Controto Administrotivo poriguol prozo,06 (seis) meses,de0l de Joneiro de 2019 ote 3l
de Junho de 2019.

Relotodo o pleiÍo, possomos oo poÍecer

II - ANÁtISE JURíDICA

Prefociolmente, ossevere-se que o presenÍe monifesloçôo tem por
reÍerêncio os elementos constonles dos cutos do processo odministrolivo em epígrofe,
o onólise estó res'lrito oos pontos jurídicos, eslondo excluídos quoisquer ospeclos
1écnlcos, econômicos e/ou discricionários.

A Lei n' 8.666193 odmite o prorrogoÇÕo dos controios odministr
excepcíonolmente, nos hipóleses elencodos no orl. 57. Enlre elos, lem-se o possibi
de prorrogoçÕo dos conlrotos de prestoÇÕo de serviços o serem execulodos de
conlínuo. Poro o prorrogoçÕo desses conirolos. íoz-se necessório, onles de t
presenÇo dos requisitos legois previstos no ort.57, ll e §2', in verbis:
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PROC ESSO No:. 260620 1 7 I 00211

CONTRATO:2017457

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA
SUPRLR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS EMEF MARÍA LEDA MARIA GOMES BARBALHO
(DISIRITO DE CREPURIZÃO _ óO AMPRES) CENTRO DE EDUCAÇÀO INFANTIL UCHOLÂNDIA
(DISIRITO DE CREPURIZÃO - 20 AMPRES), E ESCOLA DO ÁGUA BRANCA - 20 AMPERES.

ASSUNTO: PEDIDO DE 3'ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADO: ELIVALDO PEREIRA BARBOSA

lvos,
dod

lnstruem o presente processo os seguintes documenlos: 1) Controto
Administrotivo n' 2017457:2) MonífesloÇÕo fovoróvel do proprietório em prorrogor o
conlroio; 3) Justificotivo do necessldode do oditomenlo por pqrle do Secretorio
Murr cipol de EducoçÕo; 4) Aditivo n' 02 do Conlroto n" 2017457: 5) Porecer Jurídico
referenle oo 2" Termo Aditivo.

O coniroto odministrotivo é um ocordo de vontodes firmodo por entidodes
púbLicos de quolquer espécie, ou entre eslos e orgonizoçÕes porticulores, poro o
fornroÇÕo de vínculo e o estipuloÇÕo de obrigoçoes e conlropresloÇões recíprocos,
sejo quol for o denominoçôo ulilizodo. As clóusulos obrigolórios de regêncio conlroluol
sÕo vlstos no Estoluto dos LicitoÇôes (Lei tedeÍol n" 8.666193), dentre os quois, os que
deicrminom o prozo de vigêncio controluol e os exceÇÕes.
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"Art. 57. A duroçÕo dos controtos regidos .poÍ
esto Lei ficoro odslrito o vigêncio dos
respectivos créditos orçomen'tórios, excelo
quonto oos relotivos:
(...)

ll - o prestoÇoo de serviÇos o serem
executodos de formo conlínuo, que poderÕo
ier o suo duroÇÕo proÍrogodo por iguois e
sucessivos períodos com visto o oblenÇÕo de
preÇos e condiÇÕes mois vonlojosos poro o
AdrninistroçÕo, limitodo o sessenio meses;
(...1

§2." Todo prorrogoÇôo deveró ser juslificodo
por escrilo e outorizodo pelo outoridode
competen'le poro celebror o controto".

Em regra, o duroçÕo dos controtos desso nolurezo {serviços contínuos) nÕo
pode superor o limite de ó0 (sessento) meses, por imposlÇÕo legol do Lei n'8.óóó193. No
coso em lelo, o prorrogoçÕo prelendido nÕo ocorre'to o extropoloçÕo desse limile, o
voniogem oqui referido nÕo significo openos o menor preço pogo pelo AdminlstroçÕo.
Deve-se onolisor coso o coso, cotejondo os inleresses do AdminisÍroçÕo com os serviços
que serôo eÍetivomente necessórios poro olender suos necessidodes.

Pode-se consideror o demonslroÇÕo do interesse poÍ porte do Secrelório
Municipol de EducoÇÕo no conlinuidode dos serviços, bem como suo oprovoÇÕo
formol forom supridos pelo opresentoÇÕo do motivoÇÕo/jusÍiÍicotivo e oprovoçÕo do
propôsto. Tombém o limite de vigêncio f oi exoustivomente exposlo.

Consto no CLAUSULA QUINTA do Conlroto Adminislrolivo n" 2017457
expressomente o possibilidode de prorrogaÇÔo dos prozos estipulodos controtuolmente.

Constoto-se que hó interesse por porte do Conlrolodo no continuidode do
Controto, conforme Of ício 001 /201B em onexo.

Nos Gorimpos do Crepurizôo e Aguo Bronco o único servlço de presloçÕo
de energio elétrico é ofertodo pelo Controtodo, conforme decloroÇÕo juntodo do
ossocioçÕo dos morodores dondo conlo do exclusividode do fornecedor de energio
elélrico no momen'to do formolizaÇÕo do Controto em questÕo.

Hó o prestoçôo regulor dos serviços o1é o momento, inclusive no que lnnge
o eficiêncio e à economicidode, sendô que monulenÇÕo do conlrolo seró ors
vonlojoso poro o AdmlnislroÇÕo

Portonlo, reslou devidomenie demonstrodo o necessidode do renov
do controto, hojo visto ser o Controtodo o proprietôrio do único fonte gerod
enêÍgio elélrico no Gorimpo do CrepurizÕo e os Escolos necessitom de ener
olender o comunidode escoloÍ.
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Verifico-se do procedimento encominhodo poro onólise, que o
proÍogoçôo do prozo de vigêncio do conlrolo por0ó {seis) meses olende oos requlsilos
legois, sendo suficiente poro otender o interesse público, tendo em vislo o necessidode
de conÍinuidode no desenvolvimenlo dos otividodes reolizodos pelo Secrelorio
Municipol de EducoÇôo, que lem por objelivo gorontir um otendimenlo eficoz poro os
olunos doquelo regiÕo que se enconlrom dislontes do sede do Município de lloi1ubo.

Deslo formo, relolivomente à minuto do Termo Adilivo lrozido o coloçÕo
poro onólise, considero-se que o mesmo reúne os elemenlos essenciois exigidos pelo
legisloÇÕo oplicovel o especie, ê em conformidode com o pÍevisÕo controtuol,
inexistindo óbice no celebroçÕo do odilomento.

Foce o exposto, o presenle onólise fico reslrito oos ospeclos jurídicoJormois,
no quol, opino pelo prosseguimento do feito.

Ressolve-se o necessidode de publicidode resumido do oditomenlo no
imprenso oficiol ole o quinto dio úlil do mês seguinte oo do suo ossinoturo (ori. 61, p
único) poro que o olo tenho eficocio.

É o porecer, sub censuro.

loitubo PA. l9 de Dezembro de 2018.

Ate sto uso
Procur icipolor

o B/PA n 9. 64
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