
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

PARECER: Nº 61 CGM
PROCEDÊNCIA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000024/21 
OBJETO:  FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS
NÚMEROS 20210036, 20210037, 20210055, 20210056, 20210057 E 20210059 DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET
DEDICADO E LINK BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS
MUNICIPAIS, ASSINADOS COM A EMPRESA SEA TELECOM LTDA.

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, artigos 31, 70 e

74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de fevereiro de

2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e em atendimento a determinação

contida no § 1º, do art. 11 da Resolução 11.535/TCM/PA, de 01 de julho de 2014, alterada pelas Resoluções Nº 11.832/2015, Nº 29/2017 e Nº

43/2017, de 19 de dezembro de 2017, Art. 3º, anexo II para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Pará, que procedeu análise integral nos autos do processo administrativo em epígrafe, que tem como objeto a

formalização do segundo termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência dos contratos números 20210036, 20210037,

20210055, 20210056, 20210057 e 20210059 de fornecimento de LINK DE INTERNET DEDICADO E LINK BANDA LARGA, para

suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais, assinados com a empresa SEA TELECOM

LTDA, originados da Dispensa de Licitação Nº 7/2021-005-DL.

Instruindo os autos, vieram os seguintes documentos:

a) manifestação do fiscal do contrato números 20210037, 20210056, 20210057, 20210055, 20210059 e 20210036

fls. 349 e 350, 366 e 367, 382 a 383, 398 a 399, 414 a 415, 430 a 431  dos autos;

b) cópia dos contratos números 20210037, 2021056, 20210057, 20210055,  20210059 e 20210036  fls. 352 a 361,

369 a 378, 385 a 393, 401 a 409,  417 a 428, 433 a 442 dos autos;

c) cópia do primeiro temo aditivo aos contratos 20210037, 20210056, 20210057, 20210055, 20210059 e 0210036

fls. 362 a 364, 379 a 381, 394 a 396, 410 a 412, 426 a 428, 443 a  445 dos autos;

d) cópia das portarias de fiscal do contrato números 201, 258, 261 de 12 de abril 2021, 335, 336 de 12 de maio de 

2021, 220 de 17 março 2021, fls. 351, 368, 384, 400, 416 e 432 dos autos;

e) determinação do Prefeito para deflagração do processo de elaboração dos termos aditivos aos contratos, fls. 447;

f) anuência da empresa para prorrogação do prazo de vigência dos contratos, fls. 450 dos autos; 

g) juntada dos documentos da empresa SEA TELECOM LTDA, fls. 451 a 456 dos autos;

h) informação da existência de dotação orçamentaria para cobertura das despesas, fls. 458 a 460

g) autorização do prefeito para continuidade do processo, fls. 462 dos autos;

h) declaração de adequação orçamentária e financeira assinadas pelos Gestores dos Fundos Municipais, fls. 463 e 

466 dos autos;

i) autorização para a realização da despesa, fls. 467 a 471 dos autos; 
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j) decreto dispondo sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação, fls. 472 a 477 dos autos;

l) justificativa técnica para a prorrogação do prazo de vigência dos contratos, fls. 478 a 480 dos autos;

m) minuta dos termos aditivos, fls. 481 a 482 dos autos;

n) parecer jurídico, fls. 484 a 488 dos autos.

   Como se observa pelos documentos juntados aos autos, fls. 365, 397, 413, 429 e 446, o Secretário Municipal de

Saúde e Gestor do Fundo Municipal de Saúde, a Secretária Municipal de Assistência Social e Gestora do Fundo Municipal

do Direito da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação e

Gestora  do  Fundo  Municipal  de  Educação,  a  Secretária  do  Meio  Ambiente  e  Gestora  do  Fundo  Municipal  de  Meio

Ambiente,  mediante  a  manifestação  do  fiscal  do  contrato,  solicitaram  ao  Secretário  Municipal  de  Administração  a

prorrogação do prazo de vigência dos contratos por mais um mês, apresentando como justificativa para a prorrogação, o

fato de o prazo de vigência dos contratos estarem se encerrando no dia 30 de junho de 2021, e o Pregão Eletrônico que

tem o mesmo objeto dos contratos ainda encontrar-se em andamento, podendo ficar comprometido os serviços prestados

pelos órgãos municipais, caso seus computadores fiquem desconectados da rede mundial de computadores, o que causaria

prejuízos irreparáveis aos serviços oferecidos a população. 

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, por sua vez usando a mesma justificativa, solicitou ao prefeito a

prorrogação do prazo de vigência dos contratos e mais o do contrato 20210036, tendo o mesmo autorizado o trâmite do

processo na forma da lei, e com a finalidade de conseguir uma contratação mais vantajosa ao Erário Municipal.

Após  obtida a informação da existência  de dotação orçamentária,  cada gestor/ordenador  de fundo emitiu uma

declaração de adequação orçamentária e financeira, exceto o ordenador de despesa da Prefeitura, tendo em seguida todos

autorizado a realização da despesa.

Em seguida, foi juntado aos autos o aceite da empresa SEA TELECOM LTDA concordando com a prorrogação do prazo

de  vigência  dos  contratos  e  a  sua  documentação  de  habilitação,  tendo  sido  preparado  a  justificativa  técnica  para  a

prorrogação e a minuta dos contratos, sendo submetido a parecer da Consultoria Jurídica que emitiu parecer favorável a

prorrogação e aprovou a minuta dos termos aditivos.

No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento aos contratos acima referidos, todas encontram-se nos

autos, entre elas a justificativa para a prorrogação do prazo de vigência por mais um mês.

Considerando  que  o  fornecimento  do  LINK  DE  INTERNET  DEDICADO  E  LINK  BANDA  LARGA  pela  contratada  é

necessário e essencial  ao funcionamento dos serviços prestados por todos os órgãos da administração municipal,  que

dependem da conexão on line 24 (vinte e quatro) horas com a rede mundial de computadores, e que se interrompido pode

comprometer e causar prejuízos irreparáveis para a Administração e para população local, a meu ver, a prorrogação do

prazo de vigência dos contratos encontra-se respaldada pelo Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 em caráter excepcional

Vale  ressalta  que  os  valores  cobrados  pelo  fornecimento  do  link  continua  sendo os  mesmos  constantes  dos

contratos, fato esse também determinante para a legalidade da prorrogação.
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Apesar de presente os requisitos necessários para a legalidade da prorrogação do prazo de vigência dos contratos,

o mais correto do ponto de vista técnico, seria o desmembramento dos aditivos em um novo processo, pois o processo

administrativo da Dispensa de Licitação Nº 7/2021-005 se exauriu com a publicação do seu extrato de ratificação e com os

extratos dos contratos originados da mesma na imprensa oficial.

Na oportunidade, recomendo a juntada aos autos do edital do Pregão Eletrônico em andamento e seu aviso na

imprensa  oficial  que  tem  o  mesmo objeto  da  Dispensa  de  Licitação  Nº  7/2021-005,  para  dar  suporte  a  justificativa

apresentada pelos gestores/ordenadores despesas, e que a assinatura dos termos aditivos seja no último dia de vigência

dos contratos. 

Mediante  essas  considerações,  entendo legal  a  prorrogação do prazo de vigência  dos  contratos,  devendo ser

juntado aos autos os extratos dos termos aditivos publicados na imprensa oficial, a fim de atender ao disposto no art. 61,

Parágrafo único da Lei 8.666/93 e no art. 8º,§ 1º,IV da Lei nº 12.527/2011, necessário para conferir-lhes validade e eficácia.

São Miguel do Guamá, 23 de junho de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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