
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 077/2021 
ASSUNTO: ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO) – Contrato n.º 2021/0109-
01. 
 
 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de processo no qual a Comissão Permanente de Licitação requereu 

consulta/parecer sobre a análise jurídica da legalidade da minuta do aditivo ao 

contrato administrativo nº 2021/0109-01, firmado com a empresa ES 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, cujo objeto é a aquisição de material 

elétrico, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo. 

Ressalta o Exmo Secretário Municipal que é imprescindível a vigência 

contratual, pois sem ela os serviços emergenciais seriam prejudicados. 

Igualmente, consta manifestação do engenheiro responsável da obra, fiscal do 

referido contrato, informando sobre a necessidade da prorrogação contratual. 

Este termo aditivo tem por finalidade tão somente a prorrogação do prazo 

de vigência do contrato, permanecendo inalteradas as demais disposições 

contratuais.  

O supracitado contrato tem seu prazo de vigência em vias de terminar. Assim, 

considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal, a perda da cobertura 

contratual incorrerá em grandes prejuízos, pois ate o presente momento, não há 

processo licitatório finalizado para atendimento das necessidades. 

 É o sucinto relatório.  

 

 



 

 

 

 

 

ANÁLISE JURÍDICA 

PRELIMINARMENTE 

Ao analisar os autos, cumpre elaborar as seguintes considerações, como 

expressa posição meramente opinativa, não representando prática de ato de 

gestão, mas sim uma aferição técnico-jurídica que se restringe a análise dos 

aspectos de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei n° 8.666/93, 

aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas gerenciais específicas 

ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador, 

em seu âmbito discricionário. 

Em tempo, é entendimento recente da Suprema Corte de Justiça do País, pois 

a a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o parecer 

ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do 

julgador. A decisão (AgRg no HC 606.277/BA) teve como relator o ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO 
JULGADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 
AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. 
DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ. 
PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL. PEÇA OPINATIVA 
E NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) O parecer ministerial é 
peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial 
do julgador. Toda a matéria suscitada na impetração é 
devolvida à apreciação do Colegiado deste Tribunal, via 
interposição de agravo regimental, desde que a defesa 
interponha recurso no qual sejam infirmados todos os 
fundamentos apresentados na decisão monocrática do 
relator. (…) (AgRg no HC 606.277/BA, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 
em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

A Lei nº 8.666/93 admite a prorrogação dos contratos administrativos, 

excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 57. Sob o ponto de vista legal, o 

art. 57, II, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos podem 

chegar a 60 (sessenta) meses. Como a vigência do contrato em questão está no seu 

1º Termo Aditivo, sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retro 

citado:  

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: II - superveniência de fato 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade daspartes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do 
contrato; (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato. (...) 

 
Assim, a prorrogação estaria amparada pelo dispositivo legal caso 

demonstrada a inexistência de contrato vigente e o inequívoco prejuízo para o 

interesse público quanto à interrupção. Desse modo, a referida matéria deve ser 

submetida à deliberação superior de autoridade competente, para decisão final, 

como expressamente disposto em lei. 

 
CONCLUSÃO 

 

Ex positis, e obedecidas às demais regras contidas na Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, esta Procuradoria Jurídica, por meio desta Assessoria,  

não vê óbice no prosseguimento, desde que atendidas às orientações aqui 

dispostas.  

Igualmente, caso seja ratificado pela autoridade superior desta Gestão 

municipal, recomenda-se que a administração fiscalize com rigor a execução dos 

serviços contratados, sob pena de responsabilidade a quem der causa por 

violações dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade. 



 

 

 

Não obstante, recomenda-se que os autos sejam remetidos à Controladoria 

interna, para análise final, pois exerce na forma da lei o controle interno dos atos e 

procedimentos da administração direta e indireta, visando resguardar o 

cumprimento dos princípios da administração pública. 

São os termos do parecer.  

 

                                                                         São Miguel do Guamá, 28 de abril de 2021. 

 

 

____________________________________________________ 

RADMILA PANTOJA CASTELLO 
Assessoria Jurídica  
OAB/PA n.º 20.908 

 
 
 
De acordo:  
 
 
____________________________________________________ 
CAIO HENRIQUE PAMPLONA RODRIGUES 
Procurador Geral do Município 
OAB/PA 26.672 


		2021-04-28T15:18:07-0300
	RADMILA PANTOJA CASTELLO


		2021-04-28T17:44:30-0300
	CAIO HENRIQUE PAMPLONA RODRIGUES




