
ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

Parecer /ASSEJUR 

Interessado: Secretário de Desenvolvimento 

Assunto: Primeiro termo aditivo do Contrato n° 025/2021 para Prorrogação de Prazo. 

ADMINISTRATIVO — CONTRATO — CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OBRA 
CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE 
SAÚDE NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO — PB - 
TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO — Art. 
107 da Lei 14.133/21— LEGALIDADE DO ADITIVO. 

I — RELATÓRIO 

Cuida-se de processo onde se pretende a formalização do 

Primeiro termo aditivo ao contrato n° 025/2021, objetivando prorrogação de prazo 

originalmente pactuado entre esta Autarquia e a empresa CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 32.989.197/0001-20. 

O mencionado contrato fora celebrado através da DISPENSA 

002/2021 

Os autos do processo nos dão conta da necessidade de se 

prorrogar o prazo originalmente contratualidade. 

O processo iniciou-se através do despacho do Secretário de 

Administração, destinado ao prefeito do Município de RIACHÃO DO POÇO, onde foi 

autorizada a realização do aditivo contratual, remetendo-se os autos à CPL, para análise e 

providências de praxe. Por fim, os autos foram despachados para análise desta Assessoria, 

de acordo com o disposto no parágrafo único do Art. 107 da Lei 14.133/21 e alterações 

posteriores. 

É o que importa relatar, passamos a opinar. 

II— PARECER 

Conforme nossa legislação, a Administração Pública poderá 

realizar prorrogação no prazo original de seus contratos, desde que motivados por (/°) 
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fatores supervenientes à contratação, observados (2°) os limites dos prazos conforme 

contrato original, devendo ainda, tais modificações, atenderem (3°) ao interesse público e 

(4°) serem justificadas por escrito para que sejam consideradas válidas, sendo (5°) 

previamente autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

As mencionadas alterações podem ser unilaterais, quando 

feitas só pela Administração, ou por acordo entre a Administração e o contratado. 

Tais normativos e limites são estabelecidos na Lei n° 

14.133/21, por meio do art. 91, inciso IV, § 4°, conforme expostos abaixo: 

Art. 91. § 4° Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de 

vigência do contrato, a Administração deverá verificar a 

regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (Ceis) e o 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as 

certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e 

de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

Ademais, nenhuma prorrogação poderá exceder os limites 

legais estabelecidos, ficando o contratado obrigado a aceita-los, nas mesmas condições do 

contrato original. 

Desta forma, à luz do que dispõe art. 107, Os contratos de 

serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a 

vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente 

ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 

permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer 

das partes. 

No presente caso, o contrato celebrado com a empresa CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 32.989.197/0001-20 tem por objeto contratação de empresa de 

engenharia, para executar obra civil pública de construção da academia de saúde no 

município de Riachão do Poço - PB, conforme especificações técnicas detalhadas em seus 

termos. 

No entanto, recentemente foi constatada a necessidade de 

Prorrogação do prazo inicialmente contratado de 150 Dias conforme motivos de interesse 
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público elencados na justificativa escrita pelo Secretário de Administração, acarretando, 

consequentemente, uma prorrogação do igual e sucessivo período por mais 150 Dias. 

Cabível, portanto, na dimensão do objeto avençado, a 

possibilidade da ampliação solicitada, uma vez que a Administração Pública, assegurada em 

apropriada motivação, pode impor a empresa contratada tal decisão concernente a 

prorrogação, conforme descritos na minuta de aditivo contratual, desde que mantidas as 

demais condições contratuais e observadas as balizas jurídicas. 

Neste sentido, conforme despacho emitido pelo Secretário que 

dispõe sobre os motivos do aumento do referido prazo, resta comprovada a justificativa 

plausível para a prorrogação do contrato, onde, observadas as devidas justificativas, o 

aditamento contratual poderá ser efetuado, pelo igual e sucessivo período, devendo-se 

considerar o prazo inicial para cálculo do prazo a ser acrescido, para ocorrer somente 

após a assinatura do contrato e ordem de serviços. 

Portanto, levando-se em conta os argumentos explicitados na 

presente peça, bem como da constatação da necessidade e interesse público no presente 

caso, verifica-se possível à realização do aditivo contratual, respeitando-se as exigências 

contidas no referido art. 91, inciso IV, § 40 e art. 107 da Lei de Licitações e Contratos 

Públicos. 

Em análise aos autos verifica-se também que a minuta juntada 

atende aos esperados requisitos legais e formais, os quais se encontram em aparente 

conformidade com as disposições técnicas constantes na Lei 14.133/21. 

Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do 

processo administrativo em epígrafe, bem como, se restringe aos aspectos estritamente 

legais, sendo de responsabilidade da área técnica as questões meritórias. 

III — CONCLUSÃO 

Ante o exposto, e observados os procedimentos legais 

delineados acima, OPINAMOS pelo prosseguimento do feito, de acordo com previsão 

contida no art. 107 da Lei 14.133/21, que os contratos de serviços e fornecimentos 

contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, 

desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições 

e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 
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contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. . Portanto, cabível a 

celebração do termo aditivo conforme minuta trazida aos autos e aprovada por esta 

Assessoria, uma vez que também se encontra nos moldes da legislação vigente que regula 

a matéria. 

É o parecer que submeto à consideração superior 

Salvo melhor juízo, 

RIACHÃO DO POÇO-PB, 29 de SETEMBRO de 2021 
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