
 

 

PARECER JURÍDICO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 20190007 

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2019 

OBJETO: 1º ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL PARA A AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS E SUPRIMENTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, TAIS COMO: 

ÓLEOS LUBRIFICANTES, GÁS E RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES. 

CONTRATADA: POSTO A & C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 

 

RELATÓRIO: 

Trata-se de análise da possibilidade de realização do 1º Aditivo de 

Prorrogação de Prazo do contrato acima descrito, firmado para a aquisição de 

combustíveis e suprimentos derivados do petróleo para atender as necessidades 

da Câmara Municipal de Breves – CMB. 

O processo foi instruído com a justificativa assinada pelo Vereador 

Presidente da Câmara Municipal de Breves, sr. José Carlos Maria Valente, 

justificando a necessidade “de forma manter à continuidade dos serviços públicos 

essenciais e supremacia do interesse público, ainda considerando os preços 

compatíveis com os preços de mercado”, conforme preconiza o art. 57, §2º da 

Lei 8.666/93. 

Observa-se que o contrato inicial tinha a vigência iniciada em 16/04/2019 

e com vencimento previsto para o dia 31/12/2019. Assim, ainda encontra-se em 

vigência, com possibilidade de nova prorrogação, de acordo com o interesse da 

administração, observando o previsto no art. 57 c/c art. 65, ambos da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

O Exma. Sr. Vereador Presidente, requisitou a esta assessoria jurídica 

parecer quanto a possibilidade de prorrogação de vigência formulada, que no 

presente procedimento realizado, se verifica a previsão contratual desde que em 

inequívoco interesse à Administração – desde que devidamente comprovado - e 

baseado nos moldes do art. 57 da Lei de Licitações. 



 

 

Eis os fatos, passamos à análise jurídica. 

No caso em tela, a consulta se dá quanto a possibilidade da solicitação ora 

formulada, que no procedimento realizado, verifica-se que se restringe a 

prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica da 

realização do respectivo aditivo. 

A lei de Licitações, ao tratar sobre a duração dos contratos no artigo 57, 

dispõe sobre a impossibilidade na prorrogação dos prazos, ressalvadas as 

exceções expressamente previstas no artigo supramencionado. 

Assim, aplicando a norma ao caso em concreto, observa-se a adequação 

legal prevista no inciso II do art. 57 que permite a prorrogação por igual e 

sucessivo período com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 

para a administração, limitada a sessenta meses. 

Em complemento, no inciso II do mesmo artigo, é prevista a prorrogação nos 

casos de prestação de serviços contínuos, desde que sejam mantidas as demais 

cláusulas do contrato e assegure a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro. Na 

análise do dispositivo, aplica-se ao caso concreto o inciso II, in verbis:  

“Art. 57. 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.” 

 Logo, o que temos é o enquadramento do permitido em lei ao caso em apreço, já 

que a prorrogação desse prazo contratual refere-se a um serviço contínuo, que deve ser 

justificada expressamente e ratificada tecnicamente por quem de direito. 

 No presente caso, se observa a justificativa do setor que solicita a efetiva 

prorrogação em face a obtenção de preços e condições vantajosas e pela manutenção 

nos serviços prestados, demonstrando por si só a extrema necessidade em prorrogar os 

contratos.  



 

 

Não menos importante, vê-se o interesse da Administração Pública em manter os 

preços anteriormente acordados, pensando também no menor custo à Câmara Municipal 

de Breves. 

Por conta disso, vê-se a possibilidade na prorrogação de prazo, em período igual 

e sucessivo ao inicialmente pactuado, pois o que está em questão é o eminente interesse 

público, que no caso em apreço, não pode sofrer solução de continuidade. 

 

CONCLUSAO: 

Cumpre salientar que esta consultoria jurídica emite parecer sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos 

atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnicos-administrativa. Além disso, este parecer possui caráter 

meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do gestor, nos termos do art. 

38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 (Julgados STF: MS nº 24.073-3-DF-2002; 

MS nº 24.631-6-DF-2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos 

colacionados. 

Desse modo, com base nos motivos e fundamentos acima expostos quanto às 

razões que ensejaram o pleito, nos manifestamos favoráveis a realização do 1º Termo 

Aditivo ao Contrato em epígrafe, pelo mesmo período inicialmente pactuado, nos termos 

do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, lembrando que todas as demais cláusulas 

contratuais devem ser devidamente ratificadas nos termos aditivos a serem elaborados.  

É o parecer. S.M.J 

Breves – PA, 10 de Dezembro de 2019. 

 
 

 
__________________________________ 

ANDRE LUIZ BARRA VALENTE 
OAB/PA Nº 26.571 
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