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JUSTIFICATIVA DA CPL 

Motivo: Prorrogação de prazo de vigência  

Contrato n.: 005/2019 – Pregão presencial n° 003/2019-CMS – Processo Adm. nº 007/2019. 

Contratada: M. H. Soares Carneiro Comércio – EPP 

Objeto: Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos de uso exclusivo 

da Câmara Municipal de Santarém-CMS.  
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Câmara Municipal de Santarém/PA, 

instituída por meio da Portaria nº 013, de 10 de janeiro de 2020, consoante à autorização da 

autoridade competente constante nos autos, vem apresentar justificativa em relação à 

propositura da Administração em prorrogar o prazo de vigência e execução do Contrato 

Administrativo nº 005/2019-CMS, celebrado entre esta Casa Legislativa e a Empresa M. H. 

Soares Carneiro Comércio – EPP, cujo objeto consiste na aquisição de combustíveis destinados 

ao abastecimento de veículos de uso exclusivo da Câmara Municipal de Santarém-CMS. 

 

I – DOS FATOS 

Diante da necessidade premente em dar fluidez a todas as atividades administrativas e 

parlamentares desenvolvidas, rotineiramente, pela Instituição, a Administração da Câmara 

Municipal de Santarém decidiu por realizar procedimento licitatório a fim de contratar empresa 

especializada no fornecimento de combustíveis, com comprovada expertise e experiência na 

área.  

 

Resultante dessa necessidade, realizou-se o Pregão Presencial nº 003/2019-CMS, do 

qual se originou o Contrato Administrativo 005/2019-CMS, firmado entre a Câmara Municipal 

de Santarém e a Empresa M. H. Soares Carneiro Comércio – EPP, em 30/04/2019, com prazo 

de a execução e vigência ajustado pelas partes em 12 (doze) meses, iniciando em 01/05/2019 

com término em 30/04/2019. 

 

Como se vê, o prazo de execução e vigência do referido contrato encontra-se prestes a 

se expirar, se fazendo, assim, necessário e urgente proceder a sua prorrogação, a fim de dar 

continuidade ao fornecimento dos produtos contratados, assegurando, assim, o interesse da 

coletividade. 
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A normatização da duração dos contratos administrativos encontra sustentação no Art. 

57 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, no qual se encontram todas as diretrizes 

legais pertinentes ao tema.  

O dispositivo legal preconiza que a duração dos contratos administrativos deve estar 

ligada à vigência dos respectivos créditos orçamentários,  

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto 

quanto aos relativos: 

A exceção que trata o artigo, se reporta à prestação de serviços considerados de 

execução contínua, conforme descrito no Inciso II: 

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;       

 Em relação aos prazos contratuais, o § 1o, do artigo 57, estabelece: 

§ 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 (...) 

    A doutrina jurídica prevê que, a duração do Contrato Administrativo, é cláusula 

necessária, estabelecendo os prazos de início de etapas de execução, conclusão, de entrega, de 

fiscalização e de recebimento definitivo, conforme o caso. Assim sendo, todo contrato 

administrativo deve conter, obrigatoriamente, o período determinado de vigência e execução 

pertinente ao processo, já que o Art. 57, § 3º, da Lei Geral de Licitações proíbe a realização de 

contratos cuja vigência seja indeterminada. 

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

 Em relação ao tema, Carlos Fernando Mazzoco entende como pacífica a compreensão 

de que a duração dos contratos administrativos é o prazo de sua vigência, isto é, o tempo de sua 

existência, sendo este todo o período durante o qual o ajuste entre a Administração Pública e o 

particular surtirá efeitos, realizando assim, os objetivos de sua finalidade. 
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De acordo com a Lei 8.666/93, as prorrogações de prazos contratuais devem estar 

devidamente justificadas pela autoridade competente, podendo, inclusive, ser executado em até 

doze meses,  

§ 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.                    

Portanto, fica clarividente a permissão legal de prorrogar os prazos contratuais dos 

serviços considerados de prestação contínua. Entende-se como serviço contínuo ou continuado 

aquela espécie de serviço que corresponde a uma necessidade permanente da administração, 

não passível de divisão ou segmentação lógica ou razoável em unidades autônomas, nem 

módulos, nem fases, nem etapas independentes, porém prestados de maneira seguida, 

ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, ou de outro modo posto à disposição em 

caráter permanente, em regime de sobreaviso ou prontidão. (RIGOLIN, 1999, p. 12).  

 

 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, esta Comissão compreende que a iniciativa da Administração em dar 

continuidade ao fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos de uso 

exclusivo da Câmara Municipal de Santarém é crucial ao pleno desenvolvimento das atividades 

administrativas e parlamentares da Instituição, tendo como principal objetivo, a defesa do 

interesse público. 

É importante salientar que o Contrato Administrativo em análise prevê, na sua Cláusula III, a 

possibilidade de aditamento nos termos do Art. 57, Inciso II, § 2º e art. 65, II, alínea b, referida 

Lei 8.666/93. Além do que que, consta no termo de aditamento do contrato a “previsão ou 

indicação de recursos orçamentários”, aptos a identificar a verba que responderá pela despesa 

ora contratada, atendendo suficientemente às exigências da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos.  

Cumpre dizer que o aditamento em analise pauta-se no acordo entre as partes contratantes, 

sendo mantidas todas as condições contratuais originárias, obedecendo, assim, ao que 

estabelece o Estatuto Geral das Licitações Públicas, em seu Art. 57, § 1o, Inciso II. 

Por fim, evidencia-se a situação de emergência desencadeada pela Pandemia mundial que 

provocou o isolamento social das pessoas, influenciando diretamente vários setores da 

economia, dentre eles o da contatação pública, gerando um cenário de incertezas entre o 

Público e o Privado.  

Portanto, face ao exposto, esta Comissão se manifesta favorável ao aditamento do referido 

contrato, por compreender a importância do fornecimento dos produtos contratados e, 
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principalmente, visando o pleno desempenhos das atividades funcionais e parlamentares desta 

Casa Legislativa, bem como o interesse da coletividade.   

 

 

Santarém, 07 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

CLÁUDIA REGINA QUEIROZ REIS 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA 

Membro da CPL 

 

 

 

 

LINDOMAR FREIRE LEÃO DE ANDRADE 

Suplente/Substituto da CPL 

http://santarem.pa.leg.br/

		2020-04-09T09:41:10-0300
	CLAUDIA REGINA QUEIROZ REIS:39231763253


		2020-04-09T09:27:26-0300


		2020-05-06T09:34:34-0300




