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PRECER

A   COMISSAO   PERMANENTE   DE   LICITA€AO.

REIAT6RIO

RENIA:   DIREITO    ADMINISTRATIVO.
TERMO      ADITIVO.       PRORROGAGAO      DE

VIGENCIA.
57'      §10,
CONTRATO

20210996.

INTELIGENCIA     DO    ART.

11     DA     LEI      8.666/93.
REGISTRADO      SOB      0      N°

POSSIBILIDE.

Trata-se   de   pedido   encaminhado   a   esta   Assessoria
Juridica  para  fins  de manifestacao  quanto  a  possibilidade  do
aditamento     do     contrato     n°     20210996,      firmado     entre     a
Prefeitura  Municipal  de  Ipixuna  do  Pars  e  a  empresa  ABENC:OADO
COSNTRUGAO   E   SERVIGOS   EIREljl,    cujo   objeto   a   a   COINTRATAGAO   DE
EMPRESA     DE     ENGENIIARIA     PARA     EXECUGAO     DE     CALCADAS     EM    VIAS

URBANAS    TIPO    INTERVENCAO   URBANIZACAO   E    CALCAMENTO    DAS   VIAS

DO  MUNIcfpIO  DE  IPIXUNA  DO  PARA,   em  conformidade  com  o  projeto
basico,   planilha   orcamentaria,   cronograma  fisico-financeiro
e  memorial  descritivo.

0     processo     foi     instruido     com     solicitacao     da
Secretaria   Municipal   de   Obras,    ben   como   justificativa   do
termo     aditivo,     destinado     a    prorrogacao     de    vigencia,
informando    da    necessidade    de   aditivar   para    conclusao    do
servic:o  contrato  pela  AdministraGao  Ptiblica.

Ademais,   consta  no  processo,  despacho  informando  que
ha  saldo  ore:amentario  para  suprir  o  presente  termo  aditivo,
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assim    como,     autorizac:ao    do    ordenador     de    despesa,     p
ratificar  a  solicitac:ao.

Ressalta-se   que,   a   justificativa   esta  pautada  na
continuidade   dos    serviGos   e   manutencao   das   atividades   da
contratante,   que  requisitou   juntamente   com  a   Presidente   da
CPL     a      esta      consultoria      juridica      parecer      quanto      a
possibilidade   da   prorrogaGao   de   vigencia,    ora   pretendida,
que    no    presente    procedimento    realizado,     se    verifica    a
previsao    contratual    desde   que    em   inequivoco   interesse   a
AdministraGao,   devidamente comprovado  -  e  baseado  mos  moldes
do  art.   57,   §1°,11  da  Lei  Federal  n°   8.666/93.

E  o  sucinto  relat6rio.  Passamos  a  analise  juridica.

DA mriLlsE  euR±DlcA

Preliminarmente,   cumpre  esclarecer  que  a  presente
manifestac:ao  limitar-se-a  a ddvida  estritamente  juridica  "in
abstrato",  ora proposta e,  aos  aspectos  juridicos  da mat6ria,
abstendo-se   quanto   aos   aspectos   tecnicos,   administrativos,
econ6mico-financeiros     e     quanto     a    outras     quest6es     nao
ventiladas    ou    que    exijam    o   exercicio    de    conveniencia    e
discricionariedade  da  AdministraGao.

A  emissao  deste  parecer   nao   significa   endosso    ao
merito  administrativo,   tendo  em  vista  que  6  relativo  a  area
juridica,       nao      adentrando      a      competencia      tecnica      da
Administrac:ao,   em  atendimento  a  recomendaGao  da  Consultoria-
Geral  da  Uniao,   por  meio  das  Boas  Praticas  Consultivas  -  BCP
n°   o7,   qual   seja:

``o   6rgao   Consultivo   nao   deve   emitir
manifestaG6es  conclusivas  sobre  temas
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nao  juridicos,   tais  como  os   tecnicos,:/.S`.-i,`s. ,: C,

admi-nistratlvos  ou  de  convenlencla  :¥,:;`:
oportunidade,        sem       prej uizo
possibilidade   de   emitir   opiniao   ou
fazer       recomendac:6es        sobre       tais
quest6es,      apontando     tratar-se     de
juizo    discricionario,    se  aplicavel.
Ademais,      caso     adentre     em    questao
juridica     que     possa     ter     reflexo
signif icativo  em  aspecto  t6cnico  deve
apontar  e  esclarecer  qual   a   situaGao
juridica   existente   que   autoriza   sua
manifesta€ao  naquele  ponto."

Portanto,       passa-se      a      analise      dos      aspectos
relacionados   as   orientaG6es   juridicas   ora  perquiridas.

DA  FUIOAMENT

Na  anilise  dos  autos,   entende-se  que  o  objetivo  do
Termo    Aditivo,    6    a    prorrogaGao    de    vigencia    do    contrato
20210996,    ate   30   de   abril   de   2022.

Assim    sendo,    no    caso    dos    autos,     prop6e-se    uma
prorrogaGao    de     90      (noventa)     dias     do    contrato,     dada    a
necessidade     de     continuidade     do     serviGo     prestado,      sem
aditamento de valor,   logo  permanecendo  o  valor  originalmente
contratado .

Ressalta-se   que   a   lei   8666/93   em   seu   art.   57,   11
assim  estabelece:

Art.   57.     A     duraGao     dos     contratos
regidos  por  esta  Lei  ficara  adstrita
a   vigencia   dos   respectivos   cr6ditos
orcamentarios,      exceto      quanto     aos
relativos :
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§   19    0s  prazos  de  inicio  de  etap
de    execuGao,     de    conclusao    e
entrega         admitem        prorrogaGa
mantidas    as    demais    clausulas    do
contrato  e  assegurada  a  manutenc:ao
de       seu      equilibrio      econ6mico-
financeiro,   desde  que  ocorra  algum
dos  seguintes  motivos,  devidamente
autuados  em  processo:

11  -superveniencia          de           fato
excepcional         ou         imprevisivel ,
estranho  a  vontade  das  partes,   que
altere           fundamentalmente            as
condiG6es   de   execuGao   do   contrato;

Logo, analisando     o rocedimen to     real i zado
considerando    a    justificativa    da    equipe    t€cnica    de
engenharia,    verifica-se   a   regularidade   no   requerimento,
sem  qualquer  prejuizo  a  AdministraGao  Pdblica.

Ademais,   como  justificativa   fatica  a  apresentada
a   conveniencia   e  oportunidade   da  administraGao   ptiblica   em
vir  a   ter   garantido  os   servic!os  contratados,   uma   vez   que
estamos    tratando    de    processo    licitat6rio    regularmente
efetivado .

Assim    sendo,     o    presente    termc)    aditivo    visa    a
prorrogacao   de   prazo   de   vigencia   do   contrato   mencionado,
restando  inalterado  o valor pago  mensalmente  a  Contratada,
tudo  indicando   ser  para  melhor  conveniencia  e  oportunidade
da  AdministraGao.

Destarte,       constata-se      que      a      pretensao      da
AdministraGao    a    tempestiva,    vez   que    o    aludido    contrato
encontra-se  vigente.
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Sendo       assim,       verifica-se       que       o
adlninistrativo   n°   20210996,.       firmado   entre   as

contrato'`,`;I,
artes   se\:

encontra  em  consonancia  com  a  Iiei  das  Licita revs
ssibilidade  solicitada.

No  caso  em  tela,   verifica-se  que  o  Termo  Aditivo,
conforme     analise     dos     autos,      preencheu     os      requisitos
estabelecidos  no  mencionado   contrato.

Assim       sendo,       considerando      a       efetivaGao       da
prorrogacao   do   instrumento   contratual,   diante   dos   aspectos
procedimentais  elaborados,   verifica-se  estar  consoante  com o
que  disp6e  a  Legislacao  patria.

DA  CCINCLUsfo

Cumpre  salientar  que  esta  Assessoria  Juridica  emite
parecer     sob    o     prisma     estritamente    juridico,     nao     lhe
competindo  adentrar  a  conveniencia  e  a  oportunidade  dos  atos
praticados  no  ambito  da  Administrac:ao,   nem  analisar  aspectos
de   natureza  eminentemente  tecnicos-administrativos.

A16m   disso,   este   parecer  possui   carater  meramente
opinativo,   nao   vinculando,    portanto,    a   decisao   do   gestor,
mos   termos   do   art.   38,    paragrafo   dnico,    da   Lei   Federal   n°
8.666/93   (Julgados  STF:   MS  n°   24.073-3-DF-2002;   MS   n°   24.631-
6-DF-2007),    e   apresenta   como   respaldo   juridico   os   fatos   e
fundamentos  colacionados.

Desse  modo,   com base  nos  motivos  e  fundamentos  acima
expostos    quanto    as    raz6es     que    ensejaram    o    pleito,     nos
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manifestamos     favoraveis     a    realizac:ao    do         Termo    Aditivo   ,f',S`'F,.j
referente  a  prorrogaGao  de  prazo,   do  Contrato  Administrativo   '```t-'
n°   20210996,    nos   termos   do   art.   57,    §1°,    11   da  Lei   8.666/93,
condicionada    a    comDrovacao    da   efetiva    necessidade    Dela
autoridade     com etente lembrando     que      todas      as     demais
clausulas   contratuais   devem   ser   devidamente   ratificadas   no
termo   aditivo   a   ser   elaborado,   ben   como   sendo   necessaria   a
publicac:ao  do  aditivo  em  questao,   observando  as   formalidades
de  praxe.

E  o parecer,

S .M. J

Retornem-se    os    autos    a    Comissao     Permanente     de
Licita€ao  para  prosseguimento.

Ipixuna  do  Pars,   25  de   janeiro  de  2022.

josEL,OFURTAD9;£{:gsv:tna:dpoofjeof:EE3
LuSTOSA               ,#f^    FURTAco LuSTOSA

JOSELI0  FURTADO  LUSTOSA
AssEssORIA  -un±DlcA
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