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Cuiaba-MT, 18 de janeiro de 2018. 

/ 

lll. Sendo assim, encaminho os autos para parecer, para que sejam 

analisadas as formalidades legais para a presente contratacao, nos termos da legislacao vigente. 

II. Trata-se de processo administrative processo administrative n° 

686645/2017 referente a prorrogacao da vigencia do Contrato n° 002/2017, cujo objeto ea contratacao 

de ernpresa especializada na prestacao de services de intermediacao para operacionalizar programa de 

estagio voltado a alunos do ensino superior regular, com carga de 06 (seis) horas diarias; 

I. Ciente; 

A Unidade Juridica, 

Processo:687896/2017 
Assunto: Analise juridica 

DESPACHO 
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II - Dos Fundamentos Juridicos. 

E o relat6rio. 

Esta Assessoria fara exame do termo aditivo pretendido. bem como, quanta a adequacao do 

processo de licitacao, excluindo as razces de conveniencia e oportunidade. 

E submetido a esta Assessoria Jurfdica, requerimento para analisar a 

possibilidade/legalidade em firmar aditivo de renovacao do Contrato 002/2017 

vencimento 31.01.2018 , que trata da Contratacao de empresa especializada na 

intermediacao do programa de estagio atraves da Empresa IEL. 

O processo foi enviado a esta Assessoria [urldica, a fim de que possa ser analisado quanto ao 

cumprimento dos ditames legais. Acompanha: C.l n°016/2018/MT PAR - Requerimento 

(fls.02); C6pia do Contrato(fls.03/14); Termo de avaliacao pelo fiscal do Contrato(fls.15); 

Relat6rio de acompanhamento do Contrato (fls.16), Offcio encaminhado para a empresa IEL 

(fls.18); Resposta positiva da Contratada IEL (fls.19); Pesquisa de Mercado(atas de registro de 

preco existentes) (fls.20/25); Despacho da Coordenadora de pessoal(fls.27); Despacho da 

Diretoria Administrativa(fls.29); Oficio n2 017 /2018- !EL - Pedido de de reducao da taxa de 

ADM (fls.30); Resposta offcio - anuencia da empresa confirmada para reducao da taxa de 

ADM(fls.31); Anuenca do Ordenador de Despesas para autorizacao do aditivo em nome da 

Empresa !EL (fls.33); Documentos de habilitacao da empresa (fls.34/SO);Minuta do Aditivo 

Contrato (fls.52/53); Solicitacao de parecer jurfdico (fls.55). 

I - DO OBJETO: 

ASSEJUR - PARECER JURiDICO - N2 001/2018 

ASSUNTO: Prorrogacao do Contrato n2 002/2017 - Contratacao de empresa especializada na 

intermediacao do programa de estagio atraves da Empresa !EL, que vencera na data de 

31.01.2018. 

Processo:686646/2017 

INTERESSADO: Chefe de Nucleo Administrativo da MT Parceiras S/A- MT PAR. 
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01) Clausula Primeira - ALTERA~AO DO NOME DA EMPRESA: Com base na 

publicacao da L.C.581/2016, devidamente necessario, a alteracao do nome da Razao 

Social da Empresa que passa para MT PARCERIAS S/A- MT PAR. 

02) .Clausula Segunda - Prazo - Vigencia do Contrato 

03) Clausula Terceira - Valor do Contrato - Prestacao de servico. 

04) Clausula Quarta - Manutencao das demais clausulas. 

OS) Clausula Quinta - Da Publicacao, \/ 

Em analise do termo aditivo, verifica-se que atende a legislacao e o objeto pretendido, assi~ 

coma verifica-se nos autos a concordancia da empresa em manter a prestacao de services e em 

reduzir o valor da contraprestacao mensal (fls.31). 

As Clausulas pretendida para alteracao sac: 

Verifica-se que a minuta do aditivo ao contrato guarda sernelhanca com os termos do contrato 

original, sofrendo apenas ajustes para adequacao do texto as condicoes que dizem respeito as 

clausulas que deverao sofrer alteracao temporal. 

)> Oa minuta do aditivo. 

Foi efetuada busca por alternativas de contratacao, melhor preco ou ate adesao a outras atas, 

mas, diante desta analise verificou-se que a renovacao do contrato efetuado com a empresa 

!EL, seria a melhor opcao ate porque a empresa validou a reducao da taxa de adrninistracao de 

2,6% para 2,5%. 

O nucleo administrativo solicita aditamento do contrato para sua prorrogacao tendo em vista 

a necessidade de manter a prestacao de services na sede da MT PAR, e a rnanutencao dos 

estagiarlos que ja se encontram lotados na sede. 

002/2017 de 01.02.2017, celebrado entre MT PAR e IEL, o qua! tern por objeto a contratacao 

de empresa especializada na prestacao de services de agenciamento junto as instituicoes de 

ensino sediadas em territ6rio Mato-Grossense de estudantes do ensino superior e medic para 

preenchimento de 4 vagas de bolsas de estagio existentes na MT PARCERIAS S/A- MT PAR. 

Trata-se de analise da minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.2 
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Cuiaba - MT, 20 de janeiro de 2018. 

Considerando a solicitacao de alteracao contratual e RENOVA<;AO atraves 

do Aditivo apresentado as Fis. 52/53, esta Assessoria Jurfdica opina pelo regular 

prosseguimento do procedimento com a assinatura do Aditivo proposto. 

Considerando o Princf pio da Legalidade, e demais Principios da 

Adrninistracao Publica direta e indireta; 

Quanto a forrnalizacao do processo de licitacao, ficou comprovado que foi 

devidamente protocolado, autuado e numerado, em consonancia com o disposto no artigo 38, 

caput, da Lei n.2 8.666, de 1993. 

Ill - Da Conclusao. 

°' MT PAR 


