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Assunto: Termo Aditivo. 

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e 

10.520/06. 

 

 

1 - CONSULTA: 

Trata-se de parecer solicitado pelo Secretário de Administração e Finanças, que pede análise 

sobre a celebração de 1º Termo Aditivo dos contratos presentes nos autos do presente processo 

administrativo de nº 6.914/2020 (Prefeitura), almejado entre a Secretaria Municipal de Saúde e os 

respectivos profissionais de saúde elencado nos autos. 

O objeto do contrato firmado entre as partes do presente processo administrativo é para 

contratação temporária para as funções de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Patologia 

Clínica, Auxiliar de Serviços Gerais – ASG, Servente e Auxiliar Administrativo visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em combate ao Coronavírus – COVID 19, tendo como 

base o processo administrativo do chamamento público para contratação temporária nº 003/2020-FMS – 

Inexigibilidade de Licitação nº 023/2020. 

Constam nos autos termo de referência, Contratos de sua respectiva secretaria e suas minutas 

dos termos aditivos. 

Este é o relatório, passo a fundamentar o parecer. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 



 
 

 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

Assessoria e Consultoria Jurídica - ACJUR 
 
 

No pleito em análise, pretende a administração da SEMUS a prorrogação do prazo de vigência 

dos contratos qualificado nos autos do processo administrativo 6.914/2020, decorrentes do Chamamento 

Público nº 002/2020. 

Face os imprevistos presentes em todos os tipos de contratos, se encontra prevista a 

possibilidade de prorrogação contratual, tal possibilidade encontra-se esculpida no art. 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

O contrato administrativo é um acordo de vontades firmado por entidades publicas de qualquer 

espécie, ou entre estas e organizações particulares, para a formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações e contraprestações reciprocas, seja qual for a denominação utilizada. As cláusulas 

obrigatórias de regência contratual são vistas no Estatuto das Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), dentre 

as quais, as que determinam o prazo contratual e as exceções a ele. 

No que toca à vigência e prorrogação de prazos contratuais, prescreve a prefalada Lei: 

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 revisto 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; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 19III - (Vetado). (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 

após o início da vigência do contrato. 

§ 1º 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: 



 
 

 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

Assessoria e Consultoria Jurídica - ACJUR 
 
 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do 

contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho 

por ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

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. 

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 

contrato. 

§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá 

ser prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). 

 

No caso em análise, respalda a administração o pedido de prorrogação da avença no inciso II do 

Parágrafo 1º do artigo 57, o que se coaduna com os elementos presentes nos autos, tal, que se verifica, 

em determinado período da execução, houve redução do ritmo de prestação do objeto do contrato 

decorrente a de fatos imprevisíveis pela dificuldade que surgiu durante a troca de gestores e 

engenheiros, sem esquecer-se da logística, sofrendo a obra, portanto, um significativo decréscimo ou 

mesmo paralisação total. 

Colho no tema a seguinte lição da doutrina: 

  "Quanto ao tema da devolução do prazo contratual, conforme prevê a súmula 

191 do TCU, entendo que a prorrogação, nas hipóteses do §1o, art. 57, não é 



 
 

 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

Assessoria e Consultoria Jurídica - ACJUR 
 
 

como dantes, um ato discricionário da Administração. Ao contrário: o §5o do art. 

79 da Lei expressa o direito subjetivo público do contratado à continuidade da 

avença. A prorrogação do cronograma de execução prevista no §5o do art. 79, 

combinado com o § 1o do art. 57, impõe o restabelecimento da diretriz fixada pela 

Súmula 191 do TCU, que havia sido considerada alterada pela redação do inciso 

XV, do art. 68, do Decreto-Lei 2.300/86..." (Eficácia nas Licitações e Contratos. 

4a Ed., Del Rey, P. 213).” 

Neste sentido, a vista do permissivo legal, considerando que, dos elementos coligidos dos autos 

infere-se da situação fática à lei, não vislumbramos óbice à dilação pretendida. Vale registrar, neste 

ponto, que não cabe à procuradoria imiscuir-se no mérito do ato administrativo, avaliando a 

conveniência e oportunidade da alteração contratual que se pretende realizar. 

O ordenamento jurídico vigente também permite a alteração dos contratos administrativos, 

através de termo aditivo, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sem que configure violação aos 

princípios e normas que regulam as contratações administrativas. 

No que se refere o presente processo administrativo, o mesmo satisfaz os requisitos legais. 

 

    3 - CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, restrito aos aspectos jurídicos formais, esta AJUR OPINA pela viabilidade 

jurídica do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 377/2020, 378/2020, 379/2020, 381/2020, 384/2020, 

387/2020, 388/2020, 391/2020 e 392/2020, com fundamento legal nos ARTIGOS 57, § 1º, INCISO II e 65 

e seu respectivo §1º, da Lei nº 8.666/93. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Jacareacanga, 06 de novembro de 2020.  

 

 

 

MARCOS PAULO PICANÇO DOS SANTOS 

Advogado - OAB/PA 22.587 
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