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PARECER Nº 006/2020-CJL/CÂMARA 

 

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTARÉM 

ASSUNTO: ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2019-CMS 

 

A Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Câmara Municipal de 

Santarém, vem a esta Coordenadoria Jurídica para análise e parecer do 1º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 003/2019, com vistas a prorrogação de prazo de vigência e valor, considerando ser 

o mesmo serviço continuado, do contrato que tem como objeto “contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de consultoria técnica, com fornecimento de licença de 

uso (locação) de softwares integrados de gestão pública nas áreas de contabilidade pública, 

licitações, patrimônio, e SIC, ouvidoria e publicação/hospedagem de dados para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Santarém” na seguinte forma  

 

CONTRATO Nº003/2019 - CMS 

PROCEDIMENTO DE INEXIBILIDADE 

 

1. RELATÓRIO: 

 

Este termo aditivo tem por finalidade a prorrogação de valor e prazo de vigência do 

contrato, com fundamento no art. 57, II, §2º da Lei nº 8.666/93, permanecendo inalteradas as 

demais disposições contratuais. 

 

Os autos, contendo 01 (um) volume e 28 (vinte e oito) páginas, foram regularmente 

formalizados e encontram-se instruídos, no que importa à presente análise, até o limite 

documental apresentado a esta Coordenadoria Jurídico-Legislativa nesta data: 

 

 Integram o presente Termo Aditivo: 

a) Demonstração do contratado em aditar o contrato (pgs.02); 

b) Cópia do contrato (pgs.10/13); 

c) Documentos fiscais do contratado/certidões (pgs.03/09); 

d) Solicitação dos empenhos vigentes (pags.14/15); 

e) Certidão setor de contabilidade (pgs.16/18); 

f) Quadro de detalhamento da despesa 2020 (pgs.19); 

g) Justificativa da autoridade administrativa (pgs.20); 

h) Autorização (pgs.21); 

i) Termo de autuação (pgs.22); 

j) Justificativa da Comissão Permanente de Licitação (pgs.23/25); 

k) Minuta do Termo Aditivo (pgs.26/27; 
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l) Relatório de fiscalização do contrato (pgs.28). 

 

    É o breve relatório. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

        Em análise da documentação encaminhada, cumpre elaborar as seguintes considerações, 

como expressa posição meramente opinativa sobre a contratação em tela, 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/recontratação do administrador, em seu 

âmbito discricionário. 

O Contrato Original tinha como vigência o período de 12 meses vencendo em 31.01.2020, 

tendo previsão de poder ser aditado por igual período.  

 

A autoridade Administrativa em justificativa se manifesta no sentido da necessidade na 

continuidade dos serviços, bem como o igual período do contratado aditado e os mesmos preços 

praticados no contrato originário, ou seja, sem alteração dos valores a serem pagos no exercício 

de 2020.        

 

       DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

         A proposta do aditivo está perfeitamente vinculada ao dispositivo do art. 57, II, parágrafo 

2º da Lei de Licitações e Contratos, Lei. 8.666/93, pois trata de serviços continuados e 

essenciais, que podem legalmente serem renovados para outros exercícios. 

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

à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto 

relativos:  

...... 

II – A 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.  

 

           Está devidamente justificado nos autos a necessidade da continuação da contratação 

por ser mais vantajoso para a Câmara Municipal de Santarém. 

 

Ante todo o exposto, esta Coordenadoria Jurídica, conclui que não existe nenhum óbice 

legal no prosseguimento deste procedimento, opinando FAVORAVELMENTE pela 
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aprovação do presente Termo Aditivo e minutas, propondo o retorno à Comissão de Licitação 

para as providências cabíveis. Recomento ainda que, necessariamente, devem ser cumpridas 

todas as formalidades legais. 

 

        

 

         É o parecer, S.M.J. 

 

                                                                                     Santarém, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

                                                  JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO 
Coordenador Geral Jurídico-Legislativo 

Câmara Municipal de Santarém 
OAB/PA nº 8.387 
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