
 

 
 

PARECER JURÍDICO 

 

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO / PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 

ADITIVO CONTRATO Nº 20210254  

Origem: Departamento de Licitações 

 

Assunto: Prorrogação do Contrato. Aprovação. 

 

 Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para o Aditivo de Prorrogação de 

Prazo de Vigência Contratual do contrato administrativo epigrafado, qual tem como objeto 

a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITUPIRANGA/PA”.  

 

 O pedido foi instruído com a solicitação e justificativa do Secretário Municipal de 

Saúde, fundamentando o pedido para a Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência 

Contratual por ser um serviço imprescindível, ininterrupto, de urgência e continuo,  dando 

continuidade as necessidades da administração pública levando em consideração a 

supremacia do interesse público. 

 

 No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se 

encontra consubstanciada no artigo 57 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: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas 

no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

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;            

 

 Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se 

restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica 

resta amparada no art. 57 da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o mesmo vem sendo 

cumprido sem qualquer prejuízo à Administração visto que o contrato vêm sendo 

executados regularmente, tanto que a própria administração requereu a prorrogação. 



 

 
 

 

 Em sendo assim, por todo o exposto, opino pela possibilidade de realização da 

prorrogação contratual, devendo constar autorização da autoridade superior, conforme 

determina o artigo 57, § 2º da Lei 8.666/93. 

 

É o parecer salvo melhor entendimento. 

Itupiranga/PA, em 20 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

Frederico Nogueira Nobre 

OAB/PA 12.845 
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