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Telefone/Celular 34991965174

CEP Domicílio Fiscal (Somente números) 32655510
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Complemento Correspondência

Inscrição Municipal

Observações Prorrogação de Prazo – Edital de Concorrência de Concessão 10/2021

Anexos oficio_patos_de_minas_assinado1652910488823.pdf,
cnh_20191652912121009.pdf,



Dados da area da Prefeitura | 14728-22-PAT-LIC
Verifica se há taxa e encaminha para setor competente - Taxas Diversas -
Anexo da Guia GAM para pagamento (Boleto)

Verifica se há taxa e encaminha para setor competente - Taxas Diversas -
Observações - Taxas

Anexo de comprovante de pagamento - Guia DAM (Os boletos se
encontram na aba Taxas) - Comprovante - (Anexe aqui o comprovante de
pagamento, e após isto, clique em Enviar para Análise, para que seu
processo continue)

1 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Secretaria/Diretoria SMA / Diretoria de Suprimentos

1 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Parecer/Observação da
Secretaria/Diretoria

Anexo o edital.

1 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Anexo da Secretaria/Diretoria edital_concorrencia_10_211652977688572.pdf,

2 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Secretaria/Diretoria Advocacia-Geral do Município

2 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Parecer/Observação da
Secretaria/Diretoria

Patos de Minas (MG), 19 de maio de 2022.

 

PARECER JURÍDICO Nº 320/2022.

Referência: Aprova Digital nº 14728-22-PAT-LIC – Concorrência de Concessão
nº 10/2021.

Objeto: parceria público privada de iluminação pública.

Interessada: Secretaria Municipal de Administração.

 

            Prezados Senhores,

 

            Trata-se de solicitação de parecer encaminhada a esta Procuradoria nos
termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, na qual foi
requerida análise jurídica da legalidade do pedido de prorrogação de prazo para
assinatura do contrato administrativo referente ao Processo de Licitação em
referência, na modalidade Concorrência de Concessão Administrativa, cujo
objeto é a delegação da prestação de serviços de iluminação pública no Município
de Patos de Minas, incluídas a instalação, modernização, eficientização, expansão,
gestão, operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública.

 

            Para sustentar seu pedido, o Consórcio “Ilumina Patos”, vencedor do
certame, aduz que teve empecilhos alheios a sua vontade na constituição da
Sociedade de Propósito Específico, necessário para o integral cumprimento do
item 19.3 do Edital de Concorrência da Concessão.

 

            Alega, ainda, que fez o protocolo da documentação para constituição da
SPE na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Contudo, o processo ainda
não foi concluído.

 

Assim, pede a dilação do prazo para assinatura do contrato por mais 60
(sessenta) dias, com fundamento no item 19.4.2 do Edital de Concorrência
Pública.

 

Este é o breve relato do processo. Passa-se à análise jurídica do pleito.

 



            De início, é de bom grado anotar que estão excluídos da análise os
aspectos de natureza técnica, econômica, financeira e administrativa, bem como os
aspectos referentes à conveniência e à oportunidade da prática dos atos
administrativos, que são de responsabilidade dos demais órgãos municipais.
Impende destacar que se trata de pronunciamento restrito às questões
eminentemente jurídicas.

 

            Toda manifestação expressa posição meramente opinativa sobre a
contratação em tela, não representando prática de ato de gestão, mas sim uma
aferição técnico-jurídica que se restringe a análise dos aspectos de legalidade nos
termos do inciso VI do artigo 38 da Lei n° 8.666/93, aferição que, inclusive, não
abrange o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que
fundamentaram a decisão contratual do administrador, em seu âmbito
discricionário.

 

            A prorrogação de prazo para assinatura do contrato em processo de
licitação é uma prática excepcional, que somente pode ser deferida mediante a
prévia observância dos seguintes requisitos:

 

a)      Previsão de prorrogação de prazo

 

Para que seja possível a prorrogação do prazo para assinatura do contrato é
imprescindível que esta tenha constado expressamente do ato convocatório.

 

Tal exigência é de suma relevância, haja vista que a possibilidade de
prorrogação é fator que pode influenciar no interesse e na decisão dos demais
participantes do certame.

 

Destarte, a previsão expressa no edital (ou mesmo na minuta de contrato
que o integra como anexo) é requisito condicionante da prorrogação.

 

Na hipótese sob comento, o Edital de Concorrência de Concessão nº
10/2021 possui previsão de prorrogação do prazo para assinatura do contrato nos
itens 19.2 e 19.4.2, que assim dispõem:

19.       HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA
DO CONTRATO

(...).

“19.2. O prazo para assinatura do CONTRATO será de 60
(sessenta) dias contados a partir da publicação do ato de
homologação, prorrogáveis uma vez, por igual período, se
solicitado durante o seu transcurso pela ADJUDICATÁRIA e
desde que decorra de motivo devidamente justificado e aceito pelo
PODER CONCEDENTE”.

(...).

“19.4.2. O prazo previsto no Subitem 19.2 poderá ser prorrogado,
por igual período, se solicitado durante o seu transcurso pela
ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo justificado,
aceito pelo PODER CONCEDENTE”.

 



            Segundo a Requerente informa no processo, já houve uma prorrogação de
prazo para assinatura do contrato, deferida com amparo no item 19.2 do Edital.

 

Outrossim, em decorrência de motivos alheios à sua vontade, não foi
possível a conclusão do processo de constituição da Sociedade de Propósito
Específico na Junta Comercial, ato essencial para cumprimento das exigências
contidas no item 19.3 do Edital e assinatura do contrato, razão do novo pedido de
prorrogação.

 

Na espécie, conforme item 19.4.2 do Edital, há previsão de prorrogação do
prazo previsto no item 19.2, desde que realizado durante o seu transcurso e que
decorra de motivo justificado.

 

b)     Necessidade de justificativa e de autorização da autoridade competente

 

            A prorrogação do prazo para assinatura do contrato carece ser formulada
antes de vencido o prazo incialmente previsto, assim como deve ser justificada
pela Requerente e autorizada pela autoridade competente.

 

No presente caso, o pedido foi formulado dentro do prazo, vez que não se
exauriu a data fixada para assinatura do contato, que no caso somente termina no
dia 21/05/2022.

 

Ademais disso, constata-se que foram apresentados motivos e documentos
plausíveis para a pretendida prorrogação de prazo, vez que a constituição da
Sociedade de Propósito Específico é imprescindível para a prática dos atos
inerentes e prévios à assinatura do contrato. Todavia, a conclusão do processo
depende de ato de terceiro (no caso da Junta Comercial), fugindo da esfera de
ação da Requerente.

 

Entrementes, além do preenchimento dos requisitos acima relacionados, a
prorrogação de prazo também necessita de autorização da autoridade competente,
qual seja, do Município concedente.

 

c)      Demonstração da vantajosidade da prorrogação para a Administração

 

Antes de autorizar a prorrogação de prazo a autoridade competente deve
analisar se tal ato é vantajoso para a Administração Municipal.

 

Para embasar a decisão de deferimento ou não da prorrogação, a
Administração deve sopesar não só o eventual aumento de valor para a execução
dos serviços contratados,  mas também todo o custo administrativo e perda de
cronogramas envolvendo uma possível necessidade de convocação de outro(s)
licitante(s) participante(s) do processo para a celebração do contrato ou mesmo
com a realização de novo processo licitatório.

 

CONCLUSÃO



 

            Face ao exposto, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de natureza
técnica, administrativa e de conveniência e oportunidade, esta Procuradoria opina
pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo para a assinatura do contrato,
vez que esta prorrogação está prevista no Edital de Concorrência e não encontra
óbice legal.

 

Entretanto, para deferimento da prorrogação devem ser observadas as
seguintes condicionantes:

ii) a documentação necessária para a assinatura do contrato deve ser apresentada no
prazo máximo de 40 (quarenta) dias, para fins de análise pelo setor competente;

ii) a assinatura do contrato deve ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de publicação da prorrogação de prazo, após observada a
condicionante constante da alínea anterior;

 

            Este é o parecer que segue para a apreciação da autoridade superior.

 

 

 

Márcio Santos Batista – OAB/MG 87.857
Procurador do Município

2 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Anexo da Secretaria/Diretoria

3 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Secretaria/Diretoria Secretaria de Planejamento

3 - Parecer - Secretarias/Diretorias - Parecer/Observação da
Secretaria/Diretoria

Referência: Concorrência de Concessão nº 10/2021.

Objeto: Parceria público privada de iluminação pública.

Considerando os motivos apresentados pela requerente;

Considerando o dispostos no Parecer Jurídico, somos pelo
DEFERIMENTO do pedido de prorrogação, observadas as
condicionantes elencadas pela Procuradoria, que segue:

i) a documentação necessária para a assinatura do contrato deve ser
apresentada no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, para fins de análise
pelo setor competente;

ii) a assinatura do contrato deve ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados da data de publicação da prorrogação de
prazo, após observada a condicionante constante da alínea anterior;

 

 Atenciosamente,

Hamilton Francisco da Silva

Secretaria de Planejando
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Processo 14728-22-PAT-LIC Analisado Por:

De Para Ação Data e Hora

LORRANE REZENDE Processo criado 18/05/2022 19:15:57

Desconhecido/Evento Automático 01.02.02. Ger. de Compras e
Licitações

Processo encaminhado para
01.02.02. Ger. de Compras e
Licitações

18/05/2022 19:15:58

01.02.02. Ger. de Compras e
Licitações

Janete Silvestre Processo sob análise de Janete
Silvestre

19/05/2022 11:55:54

Janete Silvestre MARCIO SANTOS BATISTA Processo encaminhado para
MARCIO SANTOS BATISTA

19/05/2022 11:57:08

MARCIO SANTOS BATISTA Álvaro Guilherme Rocha Processo encaminhado para
Álvaro Guilherme Rocha

19/05/2022 13:14:15

Álvaro Guilherme Rocha Setor inseriu parecer 19/05/2022 13:28:30

Álvaro Guilherme Rocha MARCIO SANTOS BATISTA Processo encaminhado para
MARCIO SANTOS BATISTA

19/05/2022 13:29:09

MARCIO SANTOS BATISTA Realizou ação 19/05/2022 15:09:28

MARCIO SANTOS BATISTA Análise Efetuada 19/05/2022 15:10:34

MARCIO SANTOS BATISTA Álvaro Guilherme Rocha Processo encaminhado para
Álvaro Guilherme Rocha

19/05/2022 15:10:52

Álvaro Guilherme Rocha HAMILTON FRANCISCO DA
SILVA

Processo encaminhado para
HAMILTON FRANCISCO DA
SILVA

19/05/2022 15:42:02

HAMILTON FRANCISCO DA
SILVA

Realizou ação 19/05/2022 18:54:03

HAMILTON FRANCISCO DA
SILVA

Álvaro Guilherme Rocha Processo encaminhado para
Álvaro Guilherme Rocha

19/05/2022 18:55:04

Álvaro Guilherme Rocha Ricardo Caetano de Almeida Processo encaminhado para
Ricardo Caetano de Almeida

20/05/2022 10:20:46

Ricardo Caetano de Almeida 01.02.02. Ger. de Compras e
Licitações

Processo encaminhado para
01.02.02. Ger. de Compras e
Licitações

20/05/2022 15:45:25

01.02.02. Ger. de Compras e
Licitações

Álvaro Guilherme Rocha Processo sob análise de Álvaro
Guilherme Rocha

20/05/2022 15:47:37

Nome:

MARCIO SANTOS BATISTA
Crea/Cau:

OAB-MG 87857
Data:

19/05/2022 15:10:34
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DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Governo do Município

Expediente

DECRETO Nº 5. 240, DE 20 DE MAIO DE 2022. 

Homologa Processo Seletivo Simplificado conforme edital nº 07/2022.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere os incs. I e VII do art. 95 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado  conforme edital  nº 07/2022, realizado pelo Município de Patos de Minas, a fim de celebrar contrato
temporário para atendimento das necessidades da Administração Municipal conforme cargos e classificação constantes no Anexo Único deste Decreto. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 20 de  maio de 2022.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal

Ana Paula Lara de Vasconcelos Ramos
Secretária Municipal de Administração

Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 5.240, DE 20 DE MAIO DE 2022, INCORPORADO NO FIM DESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL

Secretaria Municipal de Administração

Expediente

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO – CONCORRÊNCIA Nº 10/2021 – PROCESSO Nº 200/2021 – Torna pública a prorrogação do
prazo para assinatura do contrato conforme item 19.4.2 do Edital, observadas as condicionantes elencadas pela Procuradoria Geral do Município, que segue: i) a documentação
necessária para assinatura do contrato deve ser apresentada no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, para fins de análise pelo setor competente; ii) a assinatura do contrato deve ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da prorrogação de prazo, após observada a condicionante constante na alínea anterior. Patos de Minas, 20 de Maio de
2022. Luís Eduardo Falcão Ferreira – Prefeito Municipal. 

SEGUE, NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, O ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 5.240, DE 20 DE MAIO DE 2022.

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser
encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de Comunicação Social.

DIÁRIO OFICIAL DE 
PATOS DE MINAS

Endereço: Rua Doutor José Olympio de Mello, 151 – Bairro Eldorado –
Patos de Minas/MG.

Telefone: (34) 3822-9680.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O. CAIXETA

Diagramação
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