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PARECER JURÍDICO 

 

 

 

PROC Nº PR2022.12/CLHO-05168 
PARECER JURÍDICO Nº 003/2023    
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ASSUNTO: POSSIBILIDADE JURÍDICA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. 
 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE 
DE JUNTADA DE ERRATA. POSSIBILIDADE 
JURÍDICA CONDICIONADA AS ORIENTAÇÕES 
DETE OPINATIVO. 

 

I- DO RELATÓRIO: 

Trata-se de processo dirigido a esta Procuradoria acerca do processo n° 

PR2022.12/CLHO-05168, o qual foi solicitado a renovação do Contrato n° 314/2021, cujo o 

objeto é:  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 

de obras nos portais de convênios, por meio de registro de preços, para atender as necessidades da 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças de Coelho Neto  MA. 

O Contrato em testilha fora celebrado em 14 de outubro de 2021, e conforme clausula 

segunda, com duração até dia 14/06/2021, nesse ponto existe aparente equívoco na vigência 

inicial (a data final da vigência finda-se antes da data de assinatura). 

No dia 14 de junho de 2022 fora assinado o primeiro termo aditivo ao contrato, a 

contar do dia 15/06/2022 até dia 15/02/2023. Por tanto, o contrato encontra-se vigente. 

Pretende-se agora a prorrogação do seu prazo de vigência, por igual período, conforme 

pedido em anexo, com as devidas justificativas para a prorrogação contratual. 

É breve o relatório, passo a análise. 
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II- DA PRELIMINAR DE OPINI O  

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer  de ser verificado que a 

condução da análise técnico jurídica  vinculada  atividade prevista legalmente da função da 

advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto 

da Advocacia e da OAB. 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento,  de ser observada a 

isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este 

entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, j  que este poder  ou não 

seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. 

Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos 

jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional  opinião, cabendo ao 

gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. 

O presente parecer, por essência,  um instrumento de opinião não passível 

de vinculação  decisão da administração pública. 

 

III-  DA FUNDAMENTAÇÃO: 

Preliminarmente, compulsando os autos, não se encontra acostada retificação ao contrato 

em análise e, portanto, faz-se necessária a confecção de errata ao Contrato em apreço, em 

sua cláusula segunda. Vejamos:  

2. CLÁUSULA SEGUNDA  VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo 
de Referência, com início na data de 14/10/2021 e encerramento em 
14/06/2021, prorrogável na forma do art. 57 § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

Via de regra, a contratação não pode ultrapassar o prazo de vigência do crédito 

orçamentário a que se vincular, porém, no caso em tela, verifica-se que a possibilidade da 

solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, inciso II e § 2º da Lei 

8.666/93 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: 

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 
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obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses; 

§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

No tocante a possibilidade de prorrogação do prazo em análise, destaca-se 

ainda orientação consolidada do TCU, nos autos do Acórdão 1674/2014- Plenário, TC 

033.123/2010-1, relator Ministro José Múcio Monteiro, 25.6.2014, vejamos:  

Nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a 
extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu 
recebimento pela Administração, diferentemente dos ajustes por tempo 
determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindível para 
a consecução ou a eficácia do objeto avençado.  

Diga-se, conclusivamente, que o Tribunal de Contas da União tem exigido que toda e 
qualquer prorrogação contratual observe, no mínimo, os seguintes requisitos: 

 

a) Existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato; 

b) Objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação; 

c) Interesse da Administração e do contratado declarados expressamente; 

d) Vantagem da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo 
administrativo; 

e) Manutenção das condições de habilitação pelo contratado; e 

f) Preço contratado compatível com o mercado fornecedor do objeto 
contratado. 

 

              Diante do exposto, verifica-se que o ajuste ainda se encontra vigente e há 

interesse mútuo na renovação da avença, conforme ofício anexados aos autos, é valido o seu 

aditamento, além disso, a cláusula segunda do Contrato, permite a prorrogação da vigência, além 

de estar devidamente justificado pela autoridade competente a vantajosidade na renovação 

contratual. 

Os autos encontram-se devidamente instruídos com a manifestação expressa da 

contratante e da contratada no interesse da manutenção do contrato, relatório do fiscal do 

contrato, Declaração acerca da vantajosidade da renovação do contrato, autorização para 

celebração do termo aditivo, Declaração de disponibilidade financeira e orçamentária, além da 

minuta do termo aditivo que se pretende renovar.  

Cumpre asseverar que o setor competente da Administração Pública, sobretudo antes 

da assinatura do termo aditivo que se pretende, deve observar se a contratada ainda 

mantém as condições que a tornaram habilitada e qualificada na ocasião da contratação. 
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Assim, constata-se que os autos estão de acordo com as formalidades legais e respeitando 

as leis vigentes pertinentes. 

 

IV- DO PARECER: 

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a 

essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados 

pelos gestores públicos. 

Ante o exposto, vislumbramos o pleno atendimento às disposições supracitadas 

aplicáveis à matéria, mormente quanto àquelas contidas no artigo 57, II, § 2º da Lei 8.666/93, opino 

PELA POSSIBILIDADE JURIDICA EM TESE da realização do aditivo requerido, nos 

termos do artigo 57, II, § 2º da Lei 8.666/93, desde que atendidas as condições e considerações 

exaradas neste opinativo. 

É o parecer, salvo melhor juízo, que submeto à apreciação e consideração 

superior. 

 

Coelho Neto (MA), 11 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Cláudia Marta Miranda de Castro Silva 
Assessora Jurídica 

Portaria nº 117/2022- SEMPG 
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