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PARECER JURÍDICO Nº-087/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-059/2019 - CMP 

ASSUNTO: ADITIVO À CARTA CONVITE Nº-001/2019-CMP. 
 
OBJETO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-005/2019 - 
CMP, QUE TRATA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) KM, SEM 

MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA 
ATENDER OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, BEM COMO VIABILIZAR O 
SEU DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS E REGIÕES. 
 

 

I - DA CONSULTA 

 Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica os presentes autos para 

consulta sobre a regularidade de celebração do Primeiro Termo Aditivo de prazo ao 

Contrato Administrativo nº-005/2019-CMP, por mais 12 (doze) meses, celebrado 

entre a Câmara Municipal de Paragominas e a empresa S P COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº-23.244.719/0001-73, 

objetivando a continuidade da prestação de serviço de locação de veículos, sem 

motorista e sem combustível, com quilometragem livre, para atender os vereadores 

desta casa de leis, bem como viabilizar o seu deslocamento no município de 

Paragominas e regiões. 

 Após ser informada pelo Diretor de licitação, compra e contrato, que 

o Contrato Administrativo nº-005/2019-CPM terá o fim de sua vigência no dia 

31/12/2019, e, que a empresa contratada tem interesse em prorrogar o prazo do 

contrato; a Secretaria Geral iniciou o pedido de Aditivo de Prazo argumentando a 

importância do aditivo a Presidência da Casa, pois a prestação do serviço de locação 

de veículos sem motorista e sem combustível é considerado como contínua, sendo 

ainda que a prorrogação apresenta vantagem econômica à Administração Pública, 

uma vez que não haverá despesas com novo procedimento de licitação e o valor da 

contratação não sofrerá alteração. 

 Ato contínuo, o Presidente da Câmara justificou e despachou o 

procedimento ao Departamento Orçamentário e Financeiro e a CPL para que fossem 

tomadas as medidas de estilo com o escopo de atender ao pedido e elaboração da 

minuta do Termo Aditivo. 

 Constam nos referidos autos, memorando 146/2019-DLCC 

informando o fim da vigência do Contrato; Ofício nº-088/2019-CPL consultando a 
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empresa contratada sobre o interesse em prorrogar o prazo do contrato; resposta e 

documentos da empresa e sua regularidade fiscal, e, cópia do Contrato 

Administrativo nº-005/2019-CMP; memorando nº-079/2019 - SG; Despacho, 

Justificativa, Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e Autorização da 

Autoridade Competente; Autuação e Relatório Conclusivo da CPL; Portaria de 

Designação do Presidente da CPL e seus Membros; minuta do Termo Aditivo. 

 Em apertada síntese este é relatório, passo aos fundamentos 

jurídicos. 

  

II - DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

 O fundamento para o aditamento, seguindo o relatório da CPL - 

CMP, encontra-se ancorado na CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA do Contrato 

Administrativo nº-005/2019-CMP, e no II, do caput c/c o §2º do art. 57, da Lei 

Federal nº-8666/93, que assim dispõe: 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA do Contrato Administrativo 

005/2019 - CMP 

6.1 - A vigência deste contrato terá início em 

19/02/2019 extinguindo-se 31/12/2019, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 

primeiro dia e incluir o último. Podendo ser prorrogado 

pela legislação pertinente. 

 

 

Art. 57. Da Lei Federal nº-8.666/93 

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. 

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada 

por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato. 

 

 Destarte, o pleito revela-se dentro das previsões legais supracitadas, 

o tornando totalmente procedente; pois, como é de conhecimento de todos, a 

utilização de serviços locação de veículos não pode sofrer solução de continuidade, 

sob pena de serem causados prejuízos à Administração. Logo, é uma das exceções 

preceituadas nos incisos do art. 57 da Lei de Licitações. 
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 Portanto, presentes: 

a) A justificativa, escrita, para aditivação do contrato em tela; 

b) A autorização pela autoridade competente para celebrar o contrato; 

c) Os fundamentos; 

d) Documentos pertinentes à regularidade fiscal da empresa, salvo o 

Certificado de Regularidade do FTGS - CRF que estava vencido. 

 Observamos ainda que o requerimento formulado se restringe à 

prorrogação de prazo. Além do mais, nota-se que o mesmo vem sendo cumprido 

sem qualquer prejuízo à Administração visto que os serviços vêm sendo executados 

regularmente, conforme atestado pelo fiscal do contrato. 

 PS. Tendo em vistas que o mesmo valor do saldo da disponibilidade 

orçamentária está sendo repetido nos processos administrativos que utilizarão a 

dotação orçamentária do exercício de 2020. ALERTAMOS para que seja informado 

ao Departamento Orçamentário e Financeiro que, este realize a devida atualização 

do saldo já excluindo os valores comprometidos com as obrigações que 

possivelmente serão assumidas no próximo exercício. Igualmente, que novamente 

seja consultada a disponibilidade orçamentária antes da assinatura dos Contratos 

Administrativos. 

 Isto posto, com base nos argumentos e nas razões supramencionas, 

uma vez juntado aos autos o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF válido,  

esta Assessoria Jurídica, OPINA FAVORAVELMENTE AO PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-005/2019-CMP, de prorrogação 

de prazo, por mais 12 (doze) meses, com fundamentos na CLÁUSULA SEXTA - DA 

VIGÊNCIA do Contrato Administrativo nº-005/2019-CMP, e no II, do caput c/c 

o §2º do art. 57, da Lei Federal nº-8666/93. 

 

É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

Paragominas (PA), 18 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 
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