
 

 
 

PARECER LICITAÇÃO Nº 217- B/2021-PGMI 

 

ASSUNTO: 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 

CONTRATUAL  

CONTRATOS Nº 20210344-20210345-20210346-20210347 E 20210348 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-013 PMI 

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO 

20L/T (RECARREGÁVEL/RETORNÁVEL) E AQUISIÇÃO DE AGUA 

MINERAL 200ML SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  ITUPIRANGA E 

SECRETARIAS VINCULADAS. 

 

RELATÓRIO 
 

 O Município de Itupiranga, por intermédio do Secretário Municipal de 

Gestão, submete à apreciação desta Procuradoria Jurídica o presente processo 

licitatório, no qual se requer análise jurídica acerca da legalidade do segundo 

aditamento de Prazo de instrumento contratual referente aos contratos de sistema de 

registro de preço (SRP) para futura e eventual contratação de empresa para aquisição 

e recarga de agua mineral sem gás galão 20l/t (recarregável/retornável) e aquisição de 

agua mineral 200ml sem gás, a fim de atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de  Itupiranga e secretarias vinculadas. 

 Prefacialmente, assevere-se que a presente manifestação tem por 

referência os elementos constantes dos autos do processo administrativo em epígrafe. 

Compete a esta Procuradoria Jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente 

jurídico, não lhe sendo possível adentrar a análise da conveniência e da oportunidade 

da prática de atos administrativos e nem ainda manifestar-se sobre os aspectos de 

natureza eminentemente técnico-administrativa. 



 

 
 

 

. Os autos estão instruídos com os seguintes Documentos: 

1 – Despacho do Secretario de Gestão, Planejamento e Finanças, com pedido de 

prorrogação de vigência contratual; 

2 – Termo de Aceite 

3 – Certidões de Regularidade Fiscal; 

4 – Autorização do Prefeito para o Procedimento Administrativo; 

5 – Instauração de Processo Administrativo;  

6 – Solicitação de Parecer Jurídico. 

  

FUNDAMENTAÇÃO 
 

De um modo geral, os contratos administrativos firmados pela Administração 

Pública com base na Lei nº 8.666/1993 devem ter sua duração limitada à dos respectivos 

créditos orçamentários, pressupondo-se sua vigência durante um único exercício 

financeiro em razão do princípio da anualidade orçamentária.  

No entanto, foram excepcionados dessa regra, dentre outros, os contratos que 

tenham por objeto a prestação de serviços contínuos, que podem ser sucessivamente 

prorrogados até o limite de 60 meses. Nesse sentido, assim está disposto no artigo 57, II, 

da Lei nº 8.666/1993: 

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; 

 



 

 
 

Para que as prorrogações possam ser praticadas há algumas condições lógicas 

e normativas a cumprir, que decorrem desse artigo e de outras disposições, quais 

sejam: 

 a) existência de contrato sem solução de continuidade quanto ao prazo de vigência; 

 b) que o serviço objeto do contrato seja de natureza contínua;  

c) previsão de prorrogação no edital ou no contrato; 

 d) que não tenha havido extrapolação do prazo de 60 meses; 

 e) regularidade dos serviços prestados;  

f) demonstração da vantagem econômica;  

g) manifestação expressa da pessoa contratada a respeito do interesse pela 

prorrogação;  

h) manutenção das condições de habilitação e qualificação da pessoa contratada 

exigidas na licitação;  

i) inexistência de sanções aplicadas à pessoa contratada capaz de torná-la suspensa 

ou impedida de contratar com a Administração Pública;  

j) existência de dotação orçamentária; e  

k) autorizações das autoridades competentes. 

a prorrogação contratual deve estar associada a contratos que tenham por 

objeto a prestação de serviços contínuos, pela própria literalidade do inciso II do artigo 

57 da Lei nº 8.666/1993, que assim se caracterizam pelo atendimento de uma 

necessidade permanente da Administração Pública e cuja solução de continuidade é 

capaz de ocasionar os mais diversos transtornos ao serviço público. 

No dizer de Marçal Justen Filho: 

 

A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a 

partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos 

particulares, como execução da prestação contratual. A 

continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da 

necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo 

abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas 



 

 
 

permanentes, cujo atendimento não exaure prestação 

semelhante no futuro. Estão abrangidos não apenas os serviços 

essenciais, mas também as necessidades públicas permanentes 

relacionadas com atividades de menor relevância (tal como 

limpeza, por exemplo). O que é fundamental é a necessidade 

pública e contínua a ser satisfeita através de um serviço. 

Os serviços que demandam uma prestação específica e definida, com prazo 

certo de execução, são classificados como de escopo e não podem ser prorrogados 

com base no fundamento legal em exame. Estes estão sujeitos aos critérios do § 1º do 

artigo 57 e do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
 

CONCLUSÃO  
 

 Ante todo o exposto, esta Procuradoria Jurídica, conclui que apesar de 

não ser um serviço essencial, mas que levando em conta o baixo estoque de agua em 

nossos Departamentos e Secretarias, se faz necessário à realização do aditivo de 

prorrogação de prazo por mais 90 dias, e que após este, seja realizado um novo 

procedimento licitatório.  

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos 

de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de 

caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor 

Municipal (TCU, Acórdão nᵒ 2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR 

RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Desta forma, ressalvado o caráter opinativo 

desta alçada jurídica, e com o inarredável respeito ao entendimento diverso, este é o 

entendimento.  

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 

 

 

 

 

RAYKA REBECA P. DOS REIS 

Advogada – OAB/PA – 29.476 

Assessora Jurídica 
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