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Assunto: Prorrogação de prazo contratual
Contrato: 2020[302001
Contratada: MAURICIO & LUANA LTDA
Objeto: Conuatação de empresa para execução dos serviços de assessoria educacional. Município
de São Bemardo-MA.

Sr. Assessor

O Conúato n'20200302001.tem como objeto a Conttatação de

empresa para os sewiços de

assessoria educacional da Secretaria Municipal de Educação da Prefeiora Municipal de São
Bernardo - MA.

Ocorre que o supracitado contÍato tem seu prazo de validade até 3l/12/2020, necessitando assim

ser prorrogado aÍé 3l/12/2021, para que seja mantida

a contifluação dos bons trabalhos

pÍestados pela CONTRATADA.

Em consulta à CONTRATADA, esta manifestou o interesse em manteÍ a pÍestação dos serviços,
sem qualquer ônus ou acréscimo.

Assim, apresentamos a seguiÍ as razões que nos levam

a

entendeÍ viável e justificada a

pÍorrogação da vigência do supracitado contÍato:

- A continuidade na prestação dos serviços já contÍatados minimizaria custo, vez que nossos
servidoÍes já esüio familiarizados com a forma de trabalho da CONTRATADA, evitando
a)

inadaptações que poderiam nos geraÍ custos;

b)

-

Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, poÍque não implica em mudanças

esftutuÍals;

c) - Os serviços vêm sendo prestados de modo regular
d) tendo em vista que os profissionais são habiütados

e tem

produzido os efeitos desejados,

e tem vasta experiência na área;

Secretaria Municipal de educacão

e)

-

Sob o ponto de vista legal,

o

aÍa. 57, §

1', da Lei n'. 8.666/93, prevê que o prazo de duração

dos contÍatos de rLat.Íeza continuada, como é o caso da CONTRATADA podem chegar a 60
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(sessenta) meses. Como a vigência do conúato em questão tem apenas 12 (doze) meses, sua
prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado.

Destarte, conforme demonsúado acima, tanto às razões técnicas quanto legais autoúam o
aditamento contÍatual. Assim sendo, soücitamos a Vossa Senhoria que autoÍize a prorrogação do
prazo contratual conforme proposto.
E nossa justificativa

Tendo em vista

a justiÍicativa (técnico-legal)

apresentada sobre a

possibilidade de prorrogação da vigência do contrato n'. 20200302001 (Contratação de empresa

para os serviços de assessoria educacional da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura
Municipal de São Bemardo - MA, solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer juridico sobre
alegalídade do justificado e requerido.
Pedimos ainda, que sendo possível, seja elaborada a minuta do Termo.

Aditivo.
Sem mais pedimos a maior brevidade possível
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de dezembro de 2020.
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