
 

 
 

PARECER LICITAÇÃO Nº 075/2021-PGMI 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº TP/2020.006-FME  

REQUISITANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE 

VIGÊNCIA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0510160001- 

TP/2020.006-FME CONCLUSÃO DAS CRECHES BAIRRO NOVO, 

CIDADE NOVA, PLANALTO E CAJAZEIRAS, SOLICITADO PELA 

EMPRESA CAMPONESA CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL. 

 

Esta Procuradoria recebeu o procedimento de licitação ao norte referenciado, 

para fins de emissão de Parecer Consultivo, encaminhado pela sra. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, acerca da possibilidade de 

prorrogação de prazo e vigência e execução do Contrato Administrativo nº 

0510160001. Ressalte-se, por bastante oportuno, que a vigência do contrato 

ao norte enunciado, encerra em data de 16/05/2021, conforme discriminado 

na Cláusula Oitava, portanto, próximo de seu final. 

 

O pedido foi instruído com o Ofício nº 05.2021, da lavra da empresa, que 

solicita que solicita aditamento por mais 06 (seis) meses. 

 

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para prorrogação de Prazo 

de Vigência e Execução do Contrato Administrativo Nº. 052/2016.  

O pedido foi instruído com a solicitação e justificativa feita pela empresa, 

alegando como motivo a situação da pandemia enfrentada pelo País, bem 

como, demora na Execução orçamentária. 

 

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, verifica-se 

que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada 

no artigo 57, § 1º, II e § 2º da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, 

que assim determina:  

 

Lei 8.666/93 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos:  

(...) 

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e 

de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas 



 

 
 

do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo:  

(...) 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 

condições de execução do contrato;  

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 

para celebrar o contrato.  

 

Ao se observar a legislação, bem como, o procedimento realizado, verifica-

se que o requerimento formulado pela empresa, se restringe a prorrogação 

de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta 

amparada no art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

Por outro, também se observa que o pedido se encontra regular, sem qualquer 

prejuízo à Administração Pública visto que, os serviços vêm sendo 

executados regularmente. Em sendo assim, observado o Prazo de Vigência e 

Execução do aditamento contratual, bem como a documentação da empresa, 

encontra-se em dia, sem apresentar nenhum problema e, a justificativa 

apresentada, é plausível e dentro da legalidade. Em sendo assim, opino 

Favoravelmente pela realização do  Aditamento solicitado, haja vista, ter 

amparo legal nos exatos termos do artigo 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 

 

E PARECER, que deve rá ser submetido à apreciação da Autoridade 

Superior. 

 

 

Itupiranga – Pará, 14 de abril de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral 

Portaria nº 001/2021. 
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