
STADO DA PARAIBA 

  REFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

  -:COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. •-• 

Parecer /ASSEJUR 

Interessado: Secretário de Infraestrutura 

Assunto: Terceiro termo aditivo do Contrato n° 020/2020 para Prorrogação de Prazo. 

ADMINISTRATIVO — CONTRATO —Execução de Obra Civil 

pública de Pavimentação no distrito primavera — INCONV N° 

862448- OPERAÇÃO N° 1041455-90— TERMO ADITIVO — 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO —57, inciso II, § 1° , VI da Lei 

8.666/93 — LEGALIDADE DO ADITIVO. 

I — RELATÓRIO 

Cuida-se de processo onde se pretende a formalização do 

Terceiro termo aditivo ao contrato n° 020/2020, objetivandoprorrogação de prazo 

originalmente pactuado entre esta Autarquia e a empresa JOSELANIO ANASTACIO DA 

SILVA EIRELI, CNPJ: 19.374.181/0001-44. 

O mencionado contrato fora celebrado através da Tomada de 

Preço n.° 001/2020 

Os autos do processo nos dão conta da necessidade de se 

prorrogar o prazo originalmente contratualizado, devido ao atraso na obra. 

O processo iniciou-se através do despacho do Secretario de 

Infraestrutura, destinado à prefeita 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. 38 da Lei 8.666/93 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 (10) 

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. 
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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° 8.666/93, 

por meio do art. 57, inciso li, § 10, VI da Lei 8.666/93, conforme expostos abaixo: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 

- Omissis; 

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; (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

III - Omissis; 

IV- Omissis; 

V - Omissis; 

§ 1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - Omissis; 

II —Omissis; 

III - Omissis; 

IV— Omissis; 

V — Omissis; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. (grifo nosso) 

Ademais, nenhumaprorrogação poderá exceder os limites 

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

contrato original. 
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Desta forma, à luz do que dispõe art. 57, inciso 11, § 1° ,V1 da 

Lei 8.666/93, à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, não ultrapasse o período 

inicial assim contratado. 

No presente caso, o contrato celebrado com a empresa 

JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI, CNPJ: 19.374.181/0001-44 tem por objeto a 

Execução de Obra Civil pública de Pavimentação no distrito primavera — INCONV N° 

862448- OPERAÇÃO N° 1041455-90, conforme especificações técnicas detalhadas em 

seus termos. 

No entanto, recentemente foi constatada a necessidade de 

Prorrogação do prazo inicialmente contratado devido ao atraso da obra inicialmente de 240 

(Duzentos e Quarenta)Dias conforme motivos de interesse público elencados na justificativa 

escrita peloSecretario de Infraestrutura, acarretando, consequentemente, uma prorrogação 

do igual e sucessivo período por mais 240 (Duzentos e Quarenta) 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 calculo doprazo 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 àrealização do aditivo contratual, respeitando-se as exigências 

contidas no referido art. 57, inciso II, § 10, VI da Lei de Licitações e Contratos Públicos. 
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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 8.666/93. 

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. 57, inciso II, § 1°, VI da Lei 8.666/93, que faculta à Administração a alteração 

de seus contratos quando for necessário efetuar prorrogação no prazo, desde que 

respeitadoo limite do prazo inicial, ficando o contratado, nesse caso, obrigado a aceita-lo, 

nas mesmas condições do contrato original.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, 

RIACHÀO DO POÇO, 25 de A il de 2022 

Asses ona a rldi 
OAB AP. 
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