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PARECER: Nº 63 CGM
PROCEDÊNCIA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 130/21 
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NÚMERO
20210170 ORIGINADO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2021-00034,  QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  PARA  FORNECIMENTO  DE  LICENÇA  DE  USO  DE  SOFTWARE  (LOCAÇÃO)  PARA  GESTÃO  ESCOLAR  APLICADO
EXCLUSIVAMENTE  AO  SETOR  PÚBLICO,  A  FIM  DE  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,
ASSINADO COM A EMPRESA M P DE JESUS DES. E LICENCIAMENTO DE PROG. DE COMPUTADOR 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  na

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DECLARA  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 primeiro termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato

número 20210170 originado da Inexigibilidade de Licitação Nº 6/2021-00034 que tem como objeto a contratação de empresa

para o fornecimento de licença de uso de SOFTWARE (LOCAÇÃO) para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público, a

fim  de  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  assinado  com  a  empresa  M  P  DE  JESUS  DES.  E

LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. 

Instruindo os autos, vieram os seguintes documentos:

a) manifestação do fiscal do contrato, solicitando a prorrogação do prazo de vigência do contrato e anexando sua portaria

de designação, fls. 115 a 117  dos autos; 

b)  documento da  empresa declarando a  disponibilidade na  continuidade da  prestação  dos serviços  e  declaração de

anuência, fls. 118 e 119 dos autos;

c)  juntada  dos  documentos  da  empresa  M  P  DE  JESUS  DESENVOLVIMENTO  E  LICENCIAMENTO  DE  PROGRAMA  DE

COMPUTADOR LTDA, fls. 120 a 127 dos autos;

d) cópia do contrato Nº 20210170, fls. 129 a 136 dos autos; 

e) informação da existência de dotação orçamentaria para cobertura das despesas, fls. 138 dos autos; 

h)  declaração  de  adequação  orçamentária  e  financeira  e  a  autorização  para  realização  da  despesas  assinadas  pela

Secretária Municipal de Educação  e Gestor do Fundo Municipal de Educação, fls. 139 e 140  dos autos;

i) justificativa técnica para a prorrogação do prazo de vigência do contrato, fls. 141 a 142 dos autos;

l) minuta dos termos aditivos, fls. 143 a 144 dos autos;

m) parecer jurídico, fls. 146 a 149 dos autos.

 Como se observa pelos documentos juntados aos autos, fls. 128 a Secretária Municipal de Educação e Gestora do Fundo

Municipal de Educação, mediante a manifestação do fiscal do contrato, solicita a prorrogação do prazo de vigência do contrato

20210170 por mais 7 (sete) meses, apresentando como justificativa, o fato de o solftware locado pela empresa M P DE JESUS

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR LTDA ser essencial para uso nas unidades escolares, na
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automação dos procedimentos administrativos,  que fica corroborada pela  justificativa técnica  elaborada pela  presidente da

Comissão Permanente de Licitação, fls. 141 e 142.

Após instruído o Processo, com o documento da empresa  M P DE JESUS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE

PROGRAMA DE COMPUTADOR LTDA no qual concorda com a prorrogação do prazo de vigência e com seus documentos de

habilitação, fls. 118 a 127, obteve-se a informação da existência de dotação orçamentária para cobertura das despesas, fls. 138, a

Gestora do Fundo Municipal de Educação, emitiu a declaração de adequação orçamentária e financeira e a autorizou a realização

da despesa, fls. 139 a 140. 

 Em seguida, a presidente da CPL elaborou documento no qual consta a justificativa técnica para a prorrogação do prazo de

vigência do contrato e a minuta dos termo aditivo, e encaminho os autos a Consultoria Jurídica que emitiu parecer favorável a

prorrogação do prazo de vigência do contrato e aprovou a minuta do termo aditivo.

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 7 (sete) meses, razão pela qual entendo que 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 o valore cobrado pelo serviço de locação do SOFTWARE prestado pela contratada continua sendo o

mesmo constante do contrato, fato este também determinante para a legalidade da prorrogação.

Apesar de presente os requisitos necessários para a legalidade da prorrogação do prazo de vigência do contrato, deve ser

esclarecido a razão, motivo para que a prorrogação do prazo de vigência seja por apenas 7 (sete) meses e não 12 (doze) meses,

tempo de duração do contrato.  

Na oportunidade, recomendo a da assinatura do termo aditivo seja no último dia de vigência do contrato, ou seja, dia 01

de junho de 2022. 

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, 26 de maio de 2022

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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