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RELATÓRIO E PARECER DA CONTROLADORIA GERAL – CGM
PROCEDÊNCIA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00000056/21-CPL-PMSG
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO NÚ-
MERO 10210060 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-015-DL CELEBRADO COM A
EMPRESA MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, QUE TEM COMO O ABJETO LOCAÇÃO DE MÁQUI-
NAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR/MOTORISTA, PARA RECUPERAÇÃO DE ES-
TRADAS VICINAIS E RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ,
POR UM PERÍODO DE 03 MESES.     

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, arti-

gos 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 na Resolução 11.410/TCM/PA, art. 1º, paragrafo 1º, procedeu análise na documentação que formam

os autos do processo administrativo em epígrafe, que tem como objeto a formalização de termo aditivo de

prorrogação de prazo do contrato número 10210060, originado da Dispensa de Licitação Nº 7/2021-015-DL

celebrado com a empresa MAIS  BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, cujo objeto é a locação de máquinas

pesadas e caminhões incluindo operador/motorista, para recuperação de estradas vicinais e ruas no perí-

metro urbano do Município de São Miguel do Guamá.

Em que pese, o processo tenha chegado a está Controladoria Geral para análise e parecer, 60 (sessenta)

dias após último dia de vigência do contrato, já que o dia do vencimento foi 18 de abril de 2021, quanto ao

formalismo seus atos encontram-se interligados seguindo a lógica sequencial de movimentos, demonstra-

do através de despachos e documentos juntados aos autos, faltando somente suas folhas serem numera-

das.

No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento ao contrato acima referido, existia a possibili-

dade da prorrogação do prazo prevista na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato, portanto comprovada a

permanência das razões que deram a causa da contratação emergencial, e o surgimento de novas circuns-

tancias que exigiam a mesma solução extraordinária, a meu ver a prorrogação encontra-se respaldada pe-

los artigos 24, inciso IV e 25 “caput”, § 2º da Lei 8.666/93.

Somado a isso, existia dotação orçamentária especifica para a cobertura das despesas, a empresa juntou

sua documentação de habilitação com prazo de validade em dia, e a minuta do termo aditivo foi analisada

pela Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável pela prorrogação do prazo. 

Vale ressalta que a fundamentação legal para a dispensa de licitação que deu origem ao contrato foi o

art.24, inciso IV da Lei 8.666. Como o contrato foi assinado pelo prazo de 90 (dias) e as razões da contra-

tação emergencial persistiram, a Administração amparada na lei e na jurisprudência do TCU prorrogou a vi-
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gência do contrato por mais 90 (noventa) dias e concomitantemente procedeu abertura de processo de lici-

tação na modalidade Pregão que tem como objeto a locação de máquinas pesadas, cuja licitação encon-

tra-se em andamento.

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

juntado aos autos seu extrato publicado na imprensa oficial, a fim de atender o disposto no art. 61, parágra-

fo único da Lei 8.666/93 e no art. 8º,§ 1º, IV da Lei nº 12.572/2011, e conferir-lhe validade e eficácia.

É o parecer, submetido a deliberação superior. 

São Miguel do Guamá, 18 junho de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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