
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PARECER JURÍDICO. 

 

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADIMINISTRATIVOS. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO. LOCAÇÃO.  POSSIBILIDADE. 

PRORROGAÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 57, II, Lei N 

8666/93.   

 

 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação – CPL. Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Pará. 

 

ASSUNTO: Solicitação de prorrogação de termo aditivo de prazo referente ao 

contrato nº 20210036. 

 

1. RELATÓRIO: 

Cuida-se de processo para consulta a esta Assessoria Jurídica por mais 

um 30 (trinta) dias referente a Dispensa de Licitação nº 7/2021-0004 contrato nº 

20210036 cujo objeto é a ‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E 

PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO NO 

QUE TANGE A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTES REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VISTA A ATENDER AOS 

PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD DE 

SANTA MARIA DO PARÁ ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE 

INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO’’ com a licitante 

TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI, CNPJ nº 37.846.419/0001-79. 



 

 

 

 

De acordo com a solicitação da Prefeitura municipal, justifica-se a 

prorrogação uma vez que o contrato ainda possui saldo suficiente para gerar 

despesas, tendo em vista que o processo licitatório regular se encontra em fase 

interna já em andamento. 

Instruem a presente solicitação: a) Ofício nº 169A/GP/PMSMP/2021 do 

Gabinete da Prefeitura Municipal a CPL; b) Ofício nº12A/2021 – CPL da 

Comissão Permanente de Licitação a TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO 

EIRELI para verificação da possibilidade do aceite da empresa licitante; c) 

certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da 

União da empresa TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI; d) certidão 

negativa de natureza tributária e não tributária da empresa TRANSPORTE 

MIRANTE DO TREVO EIRELI; e) certidão negativa de débitos relativos aos 

tributos municipais e à dívida ativa do município da empresa licitante 

TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI. 

Por fim, verificou-se a obediência aos prazos e aos procedimentos fixados 

em lei. Este é o breve relatório. Passamos agora a análise de fundamentação 

jurídica sobre o tema. 

 

2- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Consoante mencionado acima, o contrato tratado neste parecer têm como 

objeto serviço de locação de veículos, os quais são passíveis de prorrogação 

na forma do art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93: 

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 obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a administração, limitada a 

sessenta meses; 

 

 

 



 

 

 

 

Vê-se, portanto, que embora autorizada a prorrogação desse tipo de 

contrato, dois pontos merecem atenção: a) a aplicação da norma apenas aos 

serviços executados de forma contínua, o que não fica conceituado na lei, e; b) 

que as prorrogações sejam por períodos iguais e sucessivos, limitada a 

sessenta meses. 

Com relação ao primeiro ponto, a ausência de conceituação na Lei Geral 

de Licitações e Contratos leva à utilização de outras fontes, sendo 

absolutamente seguro recorrer à interpretação conferida pela Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 

SEGES/MP, responsável pela edição de normas relativas a compras públicas 

no âmbito federal. 

No caso tratado no presente parecer, qual seja, de locação de veículos, 

há presumível necessidade do Estado para que seja contratado de forma 

permanente e contínua, pois, considerada a reduzida frota de veículos próprios 

e o alto custo de manutenção, tais contratos viabilizam a continuidade dos 

serviços públicos. 

Quanto ao segundo ponto, nada obstante o texto expresso do inciso II do 

art. 57 da Lei nº. 8.666/93, que dispõe sobre a necessidade de prorrogação por 

períodos iguais, a doutrina e a jurisprudência têm indicado falta de 

razoabilidade em conferir interpretação literal ao dispositivo em questão.  

É nesse sentido a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 “É obrigatório respeitar, na renovação, o mesmo prazo da 

contratação original? A resposta é negativa, mesmo que o texto 

legal aluda a “iguais”. Seria um contrassenso impor a 

obrigatoriedade de prorrogação por período idêntico. Se é 

possível pactuar o contrato por até sessenta meses, não seria 

razoável subordinar a Administração ao dever de estabelecer 

períodos idênticos para vigência. Isso não significa autorizar o 

desvio de poder. Não se admitirá que a Administração fixe 

períodos diminutos para a renovação, ameaçando o contratado 

que não for simpático.” (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos 



 

 

Administrativos. 14ª edição. Ed. Dialética, São Paulo, 2010, 

p. 730). 

 

Na mesma toada, e fazendo referência à doutrina transcrita acima, 

decisão do Tribunal de Contas da União também já adotou tal posicionamento:  

 

A prorrogação do contrato referido foi por tempo inferior à 

primeira prorrogação. Pelo disposto no art. 57, II, da Lei 

8.666/93, a prorrogação deveria ser por iguais e sucessivos 

períodos. Contudo, pelo princípio da razoabilidade, se é 

possível prorrogar por até 60 meses, não há porque exigir-se a 

prorrogação por idênticos períodos conforme ensinamentos 

sempre balizados do insigne autor Marçal Justen Filho, em sua 

obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. (Acórdão TCU 771/2005 - Segunda Câmara). 

 

Conforme se extrai das razões acima, o melhor entendimento busca 

relativizar a norma do art. 57, II, da Lei Geral de Licitações, uma vez que a 

imposição ao Estado para prorrogar por igual período pode confrontar com o 

próprio interesse público, sendo possível vislumbrar inúmeras situações em 

que tal exigência configura, antes de uma facilidade, um verdadeiro entrave à 

eficiência administrativa. 

Desse modo, considerando o posicionamento da doutrina e dos órgãos de 

controle, não há óbice para que a prorrogação pretendida seja efetivada por 

período inferior àquele inicialmente contratado, desde que sejam obedecidos 

os demais requisitos legais, ou seja, ocorra de forma sucessiva, sem solução 

de continuidade, e sejam limitadas ao total de sessenta meses. 

Para tanto, podemos destacar de forma exemplificativa uma lista de 

requisitos para que se possa realizar a prorrogação de vigência de contratos: a) 

manifestação do órgão interessado acerca da necessidade da prorrogação do 

contrato; b) manifestação do contratado demonstrando itneresse na 

prorrogação de prazo de vigência do contrato; c) prova de regularidade fiscal 

perante as Fazendas nacional, estadual e municipal do domicílio sou sede do 

fornecedor; d) justificativa fundamentada para a prorrogação de prazo assinada  

 



 

 

 

 

pela autoridade competente para celebração da contratação, devendo ser 

abordada a natureza contíunua do serviço prestado; e) minuta de termo aditivo; 

f) parecr jurídico; g) emissão de emprenho; h) publicação do extrato de termo 

aditivo. 

Deste modo, é perceptível, pelas considerações até aqui apontadas que 

as diretrizes legais para a correta instrução de processos de prorrogação de 

contratos de locação de veículos estão todas postas. 

Vale destacar que a continuação do contrato deve ser economicamente 

justa para ambas as partes, evitando, sobretudo, que a Administração 

mantenha contrato com preços acima daqueles praticados no mercado, caso 

em que caberia reequilibrar o valor ou, não sendo possível, adotar medidas 

para uma nova contratação.  

Além disso, a regularidade perante a Fazenda nacional, estadual e 

municipal, é condição de exigibilidade para a assinatura do termo aditivo. Caso 

haja alguma pendência, a prorrogação não poderá ser efetivada, devendo os 

autos retornaram para análise desta Assessoria Jurídica. 

Por fim, a publicação dos extratos dos contratos administrativos e seus 

aditamentos na imprensa oficial é condição de eficácia destes documentos, 

segundo o art. 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93 

Esses são os principais pontos a seres discutidos neste parecer, que 

salvo melhor juízo, merecem especial atenção por parte dos órgãos e 

entidades públicas estaduais, sem desmerecer obviamente, a necessidade do 

cumprimento de todos os itens constantes no referido documento. 

 

3- CONCLUSÃO: 

Diante dessas considerações, submetemos à consideração superior o 

presente parecer jurídico, onde somos pela APROVAÇÃO da formalização do 

segundo termo aditivo (prorrogando sua vigência) de acordo com a legislação 

que cuida da matéria no contrato nº 20210036 cujo objeto é a 

‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  



 

 

 

URBANISMO E SANEAMENTO NO QUE TANGE A LIMPEZA DE VIAS 

PÚBLICAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE A 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COM VISTA A ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO 

FORA DO DOMICÍLIO – TFD DE SANTA MARIA DO PARÁ ATÉ A 

CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO 

LICITATÓRIO’’ com a licitante TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI, 

CNPJ nº 37.846.419/0001-79 por mais um mês, a partir da data da assinatura 

do termo. 

É o parecer. 

 

Santa Maria do Pará – PA, 02 de Junho de 2021. 

 

 

 

FÁBIO JÚNIOR CARVALHO DE LIMA 

Advogado – OAB/PA nº 25353 
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