
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PARECER JURÍDICO. 

 

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO. TERMO ADITIVO. 

POSSIBILIDADE. ART. 57, §1º, LEI Nº 8666/93. ART. 65,  LEI 

Nº 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 20210045. 

 

1. RELATÓRIO: 

Vem os autos a esta Assessoria Jurídica solicitação de aditivo de prazo por 

mais três meses referente a Dispensa de Licitação nº 7/2021-0006 contrato nº 

20210045 cujo objeto é a ‘’AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, 

PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO 

DE SANTA MARIA DO PARÁ, ATÉ A INSTAURAÇÃO REGULAR DE 

PROCESSO LICITATÓRIO’’ com a licitante PARAMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 16.647.278/0001-95. 

Instruem os autos: a) Ofício nº 176A – SEMUS, da Secretaria Municipal de 

Saúde; b) Ofício nº 011A/2021 – CPL da Comissão Permanente de Licitação; c) 

resposta da empresa PARAMED; d) prova de documentação de regularidade 

fiscal com município de Belém, Estado do Pará e União Federal. 

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: 

Os limites e requisitos basilares para prorrogações encontram-se nos § 1º 

do Art. 57, 65, I, "a" e 'b', § § 1º, 2º, II, e 6º, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), 

in verbis: 

 

Art. 57. (...) 

 § 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: 

 § 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 

para celebrar o contrato. 

 

 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

I - unilateralmente pela Administração:  

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos por esta Lei; ...  

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) para os acréscimos. 

 § 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 



 

 

 I - (vetado)  

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes. (...) 

 § 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente 

os encargos do contratado, a Administração deverá estabelecer, 

por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

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

crédito orçamentário a que se vincular. Ocorre que essa possibilidade se amolda 

ao caso concreto, uma vez que conforme ofício da Secretaria Municipal de 

Saúde o contrato ainda possui saldo suficiente para gerar despesas. 

Para verificamos a possibilidade de concessão de termo aditivo, certos 

requisitos previstos em lei e normativos, quais sejam em especial: a) previsão 

expressa de possibilidade da prorrogação no Edital e no Contrato; b) que vise à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração; c) 

anuência da contratada; d) manutenção das mesmas condições de habilitaçao 

exigidas na licitação e ausência de suspensão/impedimento ou declaração de 

inidoneidade; e) previsão de recursos orçamentários; f) justificativa formal e 

autorização prévia da autoridade superior. 

Para que seja possível a prorrogação com base no inciso II do artigo 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993, é imprescindível que esta tenha constado do ato 

convocatório. Tendo em vista que a possibilidade de prorrogação é fator que 

pode influenciar no interesse e na decisão dos competidores quanto à 

participação no certame, entende-se que a sua previsão expressa no edital (ou 

no contrato que o integra como anexo) é requisito condicionante da prorrogação 

contratual. 

A Administração deve juntar também aos autos manifestação atestando a 

vantajosidade da prorrogação. Ademais, como o ajuste decorre de acordo de 

vontades entre as partes contratantes, é importante haver concordância prévia 

da Contratada com a referida prorrogação, bem como com os seus termos.  

Quanto à exigência de manutenção das condições de habilitação (arts. 29 

e 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993), devem ser apresentadas certidões dentro de  

suas respectivas validades. Outrossim, também deve ser disponibilidade 

orçamentária para fazer face às despesas. 



 

 

 

 

Por fim, conforme disposto no § 2º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, 

faz-se necessária a justificativa por escrito para a prorrogação, bem como a 

autorização prévia assinada pela autoridade competente para celebrar o 

contrato. 

De acordo com o art. 22 da Lei nº 9.784, de 1999, os atos do processo 

administrativo não dependem de forma determinada, salvo expressa disposição 

legal. Com efeito, no que concerne especificamente à licitação (art. 38 da Lei nº 

8.666, de 1993), bem como aos contratos, convênios e outros ajustes, o 

processo administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, 

iniciando-se com a devida autuação, com a correspondente protocolização e 

juntando-se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes. 

Assim, o termo aditivo para prorrogação de vigência, deverá ser 

formalizado no processo do contrato principal. Então, não se deve iniciar um 

processo novo para o termo aditivo, mas sim seguir-se no processo já existente, 

juntando-se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes. 

Em relação a minuta de termo aditivo, deve conter cláusulas que tratem 

sobre: a) o objeto da contratação, para que se verifique a relação do aditivo com 

o objeto contratual original; b) o prazo de vigência da prorrogação; c) o valor do 

termo aditivo, para fins de publicidade e transparência; d) a ressalva quanto ao 

direito à futura repactuação, se cabível; e) a ratificação das cláusulas contratuais 

não alteradas pelo termo aditivo; f) local, data e assinatura das partes. 

 

3- CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, sob os aspectos estritamente jurídicos, ou seja, 

ressalvadas as informações técnicas e financeiras, bem como a conveniência e 

a oportunidade, opinamos pela POSSIBILIDADE de formalização do termo 

aditivo (prorrogando sua vigência) de acordo com a legislação que cuida da 

matéria no contrato nº 20210045 cujo objeto é a ‘’AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 

DE MEDICAMENTOS, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  

 



 

 

 

SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ATÉ A 

INSTAURAÇÃO REGULAR DE PROCESSO LICITATÓRIO’’ com a licitante 

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 

16.647.278/0001-95 por mais três meses, a partir da data da assinatura do 

termo. 

É o parecer. 

 

Santa Maria do Pará – PA, 30 de Abril  de 2021. 

 

 

 

FÁBIO JÚNIOR CARVALHO DE LIMA 

Advogado – OAB/PA nº 25353 
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