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Assessoria Jurídica

PARECER JURIDICO
Assunto: Prorrogagão de prazo contratual
C ontrato : 2020022 1 002.
Contratada: MATRZ TELECOM EIRELI.
Objgto: Contratação de empresa para os serviços de Links dedicados de Intemet, detentora de outoÍga

da

ANATEL

para atendimento da Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde da Prefeitura

Municipal de São Bemardo - MA.
Sobre o ponto de vista tecnico

SOUSA DA

SILVA

a

justificativa apresentada pelo seúor MANOEL DE JESUS

Secretário Municipal de Administração, não deixa dúvidas sobre as vantagens

da pronogaçâo do prazo conhatual.
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Assim, a prorrogação do prazo da vigência do contrato estii contemplada no artigo 57,
Lei de Licitação, qug autoriz4 nos c:tsos dos serviços de natureza continuad4 a prorrogação

do prazo conÍatual até o limite de 60 (sessenta) meses a contaÍ do inicio da vigência. O Contrato em
questiio tem 12 (doze) meses de vigenci4 e, poÍtaÍlto, encontra-se em condições de ser prorrogado por
periodo igual ou rnferior ao prazo anterioÍ.
Assirn, mostra-se acertada a solicitação de prorrogação contratual em

raáo

de que os valores

a serem empenhados encontram-se dentÍo dos limites do pÍoc€dimento licihrório utilizado, podendo
seÍ renovadâ a contratação justificadamente. Constata-se que as justificativas apres€ntadas demonsÍam

que a relação contratual está atendendo a lodas as necessidades do Ente, meÍec€Írdo, poÍtanto, ser
renovad4 inclusive paa minimizar custos com uma nova contratação.
Em sendo assinl opinarnos frvoravelraente püa que sqia promovido o aditaÍnento contratual
de pronogação de prazo. Destarte, segue anexa minuta do Termo Aditivo.

É o nosso parecer salvo melhor enler dbnerlto.
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