
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ASSESSORTA JURíDICA

PARECER JURíDICO NO 01712023
DE LAVRA: ASSESSORIA JURíDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO4191 12021

I N EXtGlBt LTDADE No 2022.01.05.001

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato
Administrativo. Renovação Contratual. Serviço
Continuado. Lei no 8.666/93. Possibilidade.

í. RELATORIO

Trata-se de solicitação para celebração de termo aditivo ao Contrato
Administrativo no2612022, celebrado com a empresa ML ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EIRELI, iNSCritA NO CNPJ: 19.074.338/OOO1-16, CUJO

ObJEtO é A 
..CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA

E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E
FINANCEIRA, PARA CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE coNvÊNlos, coNTRATos DE REeASSES E TERMos DE coopERAÇÃo rEcNtcA,
NO ÂMBITo DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL Do PARÁ,.

O contrato possui vigência até 28101t2023, estando, portanto, apto para
pretensão.

Desde modo, a SEMAPF encaminhou para análise e manifestação sobre a
possibilidade de prorrogação de prazo contratual, haja vista ainda possuir interesse em
manter a prestação dos serviços com a contratada, prorrogando-se o contrato pelo mesmo
ptazo e valor anteriormente pactuado.

E o relatorio.

2. ANÁLlSE JURíDIGA

De início, convém destacar que compete a esta AJUR, prestar consultoria so5
o prisma estritamente da legislação vigente e pertinente, não lhe cabendo adentrar em
aspectos relativos à conveniência e a oportunidade da prática dos atos administrativos, que
estão reservados à esfera discricionária da SEMAD, tampouco examinar questões de
natureza eminentemente técnica, administrativa, orçamentária e/ou financeira. Portanto,
isenta-se de toda e qualquer responsabilidade relativa à obtenção de valores, índices de
acréscimos, justificativa para reajuste ou prorrogação, limitando-se exclusivamente aos
ditames legais.

Pois bem.
Quanto ao mérito da solicitação, visualiza-se a possibilidade de se realizar

um termo aditivo considerando o fato do Município de Santa lzabel do Pará ainda ter
interesse na prestação de serviços com o escritório contratado. Porém, é necessário fazer
algumas ressalvas.

Sobre tal ponto, passamos a analisar:

2.1. DA POSSIBILIDADE DE ADITAR CONTRATO AINDA VIGENTE. FUNDAMENTOS

JURÍDICOS. LEI 8.666/93.
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Analisando o contrato celebrado, visualizamos que há
possibilidade para prorrogação contratual, tendo como premissa, o disposto no art. 54 da Lei
8.666/93:

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos'de direito público, aplicando-se
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

Utilizando o disposto na legislação federal acerca da prorrogação, assim dispÕe
o art. 57 da 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:
t...I
Il - à prestação de servicos á serem executados de forma
contínua. que poderão ter a sua duracão prorroqada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtencão de precos e
condições mais vantaiosas para a administracão. limitada a
sessenta meses;

Sendo assim, não visualizamos óbice quanto a prorrogação do contrato.
Todavia, como recomenda o proprio art. 57 , §2o da Lei 8.666/93, é indispensável à justificativa
e autorização da autoridade competente.

§ 20 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato

Feitas as considerações iniciais e análise de estilo, passo à conclusão.

3. coNcLUSÃO

Diante do exposto, isentando adentrar no mérito administrativo, segundo o
qual colaciona-se à conveniência e oportunidade do ordenador de despesas, esta
Assessoria Jurídica OPINA pela possibilidade de prorrogação do contrato administrativo,
com fundamentos no art. 57, ll da Lei Feral n" 8.666/93,

Recomenda-se que o referido procedimento seja encaminhado para análise
e manifestação do Controle lnterno. E em ato posterior, proceda com a publicação do termo,
haja vista ser indispensável para eficácia legal dos contratos administrativos.

É o parecer, S.M.J.

Retornam-se os autos para SEMAPF.

ta lzabel do ParálPA, 20 de janeiro de 2023.
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