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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PALACIO MUNICIPAL CAP.I{OÉ DE CARVALHO

PARECER IURÍDICO Ne 154 /2019
De Lavra: Assessoria furídica
PROCESSO ADMINISTRATM ne 146e / 2o77

PREGÃO PRESENCIAL - SRP: O32|2OL7 * PMíSIP

i.iil,.§iNTd: Direito Administrativo.
t,lr:trato administrativo nq 184 e

1 iil, /501 B. Pregão Presencial ISRPJ
i',r,i'.rlP. Registro de Preços para eventual
arluisição de material de construção,
irirli .iulico, ferramentas e equipamentos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação para ccl,,:i;r.,ção do 1e tet'mo aditivo de contrato

atlministrativo de ne 1.84 e 185/20.ii. ' ir:hrado em ZL/1,2/2018, haja vista a

Administração aincla possuir interesse em manter a prestação dos serviços nos

mesmos termos contratados originalnleI-rL().

Considerando que o refericlo íjíri!i:'.)to possui dui-ação de 12 [doze) meses

e vigência até a data de 30/0412019. Prr ',rse motivo, a SEMAD despachou a esta

Assessoria )urídica, para rnanifestaç:,jú rllrir:ii-o a pi.,ssibilidade de prorrogação do

referido contrato.

Eis o relatório.

2. ANÁLISE JURíDICA

Compulsando os autos, verifict, rlli..: ',, questões pertinentes à regularidade

do feito até a celebração da avença fc';:.riii i;ratadas tanto por esta Assessoria

furídica, despicienda, pol'tanto, nova ;,u;ltiação de todo o arcabouço, pelo que me

atenho à análise direta do pleito da ccl'tr.ii,'rtja.

Pois bem.

Quanto ao mérito da soiicilaçã-, ,/ir,, ditzd-:;e a possibilidade de se realizar

um termo aditirro cr:nsiderando o fat-o ciu i'uitinrcípio de Santa lzabel do Pará ainda

ter interesse na prestação de serviços colil ?, empresa PRISCILA REIS POLEN.

Sobre tal ponto, passarnos a ana.i,:; r:

2.I. DA POSSTB[[,IDA[i}] I}E / ;I5.1 ,,+ ',1 {:{}NTRÂ'FCI AINDA VIGENTE.

FUNDAMENTOS JIIRIDICOS. LHÍ 8.6f>(r /{!i

GEoRGTA DANTERE *Lqtligx'ü,'JlÊ l;'J:13"'
LOBAIO MOURA:001 1 651 2296

qrq^ Js''.r*
MOU RA:00 1 1 65 i 22 gt; Dãdos: 201 e'04 1 7 1 0:22:36

-03'00'
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PREFEITUR/\ MUI{IÇIPAL I}E §,ANTA IZABEL DO PARÁ
PÀLÁÜIO MUNIcIF}Ât (;,Ài], I!ÜÉ DE CARVALHo

Tendo como premissa, o rlisposic rio art. 54 da Lei8.666/93:
Art. ii4'. os cont.raillr atirr,iriisl.ral.ivos de que trata esta Lei regulam-se
pelas suas cláusulas e peios preceitos dr: direito público, aplicando-se lhes,
supietivarnente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposiçôes de dire:to lif iv;rdo.

Analisando o Contrato celebracio, h;i previsão de possibilidade para

prorrogação do Contrato.

Utilizando o disposto na Iegislaç;io federal acerca da prorogação, assim

dispõe o art. 57 da Lei 8.666/93:

Art. 57. A duraçãr; dos cuutratos regidos por esta Lei ficará adstrita
à vigência dos resper;tivr,.s créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:
I - aos projetos r:u jcs produtos estejam contemplados nas metas
estabelecidas uo Plenrr Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se
houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto
llo ato convocatório;
II - à prestação de s::l',,ir.rls ,1 serem executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtei:ção dc preços e condições mais vantajosas para a
adrninistração, limitada z1 sessenta me.ses;

sendo assim, não visualizarnos ótrice à prorrogação. Todavia, como

recomenda o próprio art. 57, §20 da Lei 8.666/93, é indispensável à autorização da

Autoridade Competente.

constata-se ainda, que a pretensão da Administração é tempestiva,vez que o

aludido termo aditivo encontra-se em vigor até o dia 30/04/ZO1T.

Feitas as consideraçõ€js ii'iiciais e,;rr','.rli,;,,, de estilo, passo à conclusão.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria |urídica opina pela legalidade

prorrogação do contrato com o rzalor pactuado primitivamente, com o intento

atender aos interesses da Adminisr:ração Prit-'hca.

É o parecer, S.M.J.

Santa Izabel doPará/PA,17 de ahrii rie Z\tg.

da

de

GEORGIA

DANIERE LOBATO
MOURA:001 165'l
2296

Assinado de forma
digital por GEORGIA

DANIERE LOBATO
MOURA:001 16512296
Dados: 201 9.04.1 7

10:23:05 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DH SANTA IZABEL DO PARA

PALÁCIO MUNICIPAL CAP, NOÉ DE CARVALHO
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LOBATO

ASSESSORA JURÍDICA - PMSIP

0AB/PA 26.659
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