
 

 
 

 
PARECER LICITAÇÃO Nº 218- G/2021-PGMI 

 
 
ASSUNTO: ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
E AJUSTE DE VALORES 
CONTRATO Nº20210090 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2021-006 FME 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PESSOA FÍSICA, PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANALISE E 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO 
QUE SE REFERE ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-SEMED, NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA-PÁ.  
 

 
 
01 - RELATÓRIO 
 

Trata-se de análise da possibilidade de Prorrogação de Prazo de Vigência 

Contratual e ajuste de valores.  

Os autos foram encaminhados a esta Assessoria Jurídica, na forma do art. 

38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, para emitir parecer jurídico 

concernente à possibilidade do aditamento do Contrato Administrativo nº 20210090. 

 

Os autos estão instruídos com os seguintes Documentos: 

1 – Oficio 998/2021- SEMED, solicitando aditivo do contrato nº 20210090; 

2 – Justificativa; 

3 – Termo de Aceite; 

4 – Certidões de Regularidade Fiscal; 

5 – Autorização do Prefeito para o Procedimento Administrativo; 

6 – Instauração de Processo Administrativo;  

7 – Solicitação de Parecer Jurídico. 

 

É o necessário Relatório, passemos a análise e Parecer: 

 

 
02 - FUNDAMENTAÇÃO 



 

 
 

 
Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e que, em 

face do que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, incumbe a essa 

Assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente Jurídico, não lhe 

competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados 

no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente 

técnica ou administrativa. 

 

 DA PRORROGAÇÃO 

 

A prorrogação de prazo deve cumprir alguns requisitos, como resultar do 

consenso entre as partes contratantes, ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

Quanto a estes requisitos, andemos a cada um em separado; Primeiro: há 

manifestação positiva de vontade da contratada e Segundo: há justificativa e 

prévia autorização nos termos do art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93.  

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade e legalidade da solicitação 

ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, II, § 2º da Lei 8666/93 que 

assim determina: 

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

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

 (...)  

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 

sessenta meses;  

(...) 

 § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

 

DO REAJUSTE DE VALORES 



 

 
 

 

 A Lei nº 8.666/93 admite a alteração dos contratos administrativos, 

excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 65, com a possibilidade de se 

impor ao contratado a obrigação de aceitar o aditivo contratual em até 25%, in 

verbis: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

 § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 

de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

Considerando o exposto, pode-se perceber com certa clareza a plena 

possibilidade de se realizar aditivo de contrato, com fundamento na necessidade de 

modificação do valor contratual em decorrência da necessidade de acréscimo de 

seu valor, observando, contudo, o limite de até 25% do valor inicial atualizado do 

respectivo contrato – o qual aparentemente é respeitado no presente caso. 

 

DA NECESSIDADE DE SE FAZER CONSTAR DOCUMENTOS FISCAIS 
 

 
Trata-se de Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e ajuste de valores, ao 

Contrato nº 20210090, contudo, deve ser observado todos os requisitos para a 

prorrogação do contrato, como por exemplo a manutenção pelo particular das 

condições de habilitação, dever, aliás, que deve ser cumprido durante toda a 

execução do contrato, sob pena de inadimplemento, conforme previsão do art. 55, 

XIII, da Lei nº 8.666. 

 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 



 

 
 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 
No caso em apreço, o Contratado anexou Certidão de Regularidade 

Fiscal Municipal Vencida, deixando de cumprir requisito indispensável para 

celebração de contrato com o poder público, assim, diante da urgência que o caso 

exige, oriento que seja providenciado certidão atualizada, sob pena de rescisão 

contratual. 

 
 
CONCLUSÃO.  
 

Ante todo o exposto, esta Procuradoria Jurídica, conclui que desde que sejam 

incluídas ao processo as Certidões validas ao presente momento, não existe 

nenhuma outra óbice legal no prosseguimento deste procedimento, opinando 

FAVORAVELMENTE pela aprovação do presente Termo Aditivo para prorrogação 

do contrato administrativo nº 20210090, e ajuste de valores propondo o retorno à 

Comissão de Licitação para as providências cabíveis.  

 
É o parecer,  
S.M.J.  
 

Itupiranga – Pará, 23 de dezembro de 2021. 

 
 

 
 
 
 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 
Procurador Geral do Município. 

Portaria 001/2021 
OAB/PA 8.016 

 
 
 

 
 

RAYKA REBECA P. DOS REIS 
Advogada – OAB/PA – 29.476 

Assessora Jurídica 
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