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PARECER JURÍDICO Nº2022/07.23.001 – AJUR/PMM 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.010.2021.PMM.SEMAD 

ÓRGÃO CONSULTOR: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  

INTERESSADA: M H S FURTADO PROVECOM EIRELI 

ASSUNTO: Termo Aditivo de prazo. 

 

EMENTA: TERMO ADITIVO. ADITAMENTO DE PRAZO. 

SERVIÇO CONTÍNUO. JUSTIFICATIVA.  

 

1. RELATÓRIO 

 

Vieram os autos do processo em epígrafe para análise desta Assessoria Jurídica 

acerca do Termo Aditivo de prazo aos Contratos nº 2021/07.08.001-PMM, 2021/07.08.001– 

SEMEC/PMM, 2021/07.08.001– SESAU/PMM, 2021/07.08.001– SEMAS/PMM, firmado com 

a empresa M H S FURTADO PROVECOM EIRELI, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, LINK DEDICADO E COMPARTILHADO, INCLUINDO IP 

DIRETO, COM ALTA QUALIDADE E DISPONIBILIDADE COM BANDA SIMÉTRICA, FAIXA DE 

ENDEREÇOS IP, VELOCIDADE(S) OU LARGURA(S) DE BANDA NOMINAL E GARANTIDA, 

PERMITINDO TRÁFEGO DE DADOS EM TEMPO REAL (VOZ E VÍDEO), INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LINK, 

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA E SUAS 

SECRETARIAS. 

 

Os ordenadores de despesa apresentam justificativa, acostada aos autos, acerca da 

necessidade da continuidade dos serviços objeto dos contratos e sua importância para as 

atividades realizadas nesta Municipalidade, relatando que a Internet nos dias atuais é 

essencial pra a informação de dados, na busca constante de comunicação virtual, e 

principalmente, eficaz à funcionalidade e operacionalização de equipamentos de trabalho 

dos servidores, com vista ao alcance do interesse público. 

 

Além disso, constam acostados aos autos manifestação da empresa contratada 

quanto à prorrogação dos serviços, e consequentemente, ao aditivo do contrato, 

documentações como cadastro nacional da pessoa jurídica, certidões negativas da União, 

Estado e Município, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de débitos 

trabalhistas, e procuração.  

 

Consta ainda que a empresa contratada vem executando regularmente os serviços 

de forma eficiente, nos termos pactuados, sem ocorrências, notificações ou sanções 
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administrativas, atendendo satisfatoriamente às expectativas dos Órgãos contratantes, e 

conseguintemente, sem prejuízos para a gestão deste município. 

 

Em consulta à contratada, esta manifestou interesse na prorrogação contratual e em 

manter os serviços, conforme documento, parte integrante dos autos. 

 

O fundamento legal para a presente alteração, encontra amparado na Cláusula 

Quarta – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL do respectivo CONTRATO e nos termos da 

Lei nº8.666/93. 

 

É o necessário a relatar. Passo a opinar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que a presente manifestação tem por 

referência os elementos constantes dos autos o Processo Administrativo em epígrafe. 

Destarte, à luz do Art. 38, da Lei de Licitações, compete à esta Procuradoria Jurídica emitir 

parecer sob o prisma estritamente jurídico, não se sendo possível adentrar à análise da 

conveniência e da oportunidade da prática dos atos administrativos e nem ainda manifestar-

se sobre os aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

A contratação originária foi procedida com base na disposição na Lei nº 8.666/93 

conforme se depreende do contrato.  

 

Nesse sentido, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se 

encontra consubstanciada no artigo 57, II, § 2º da Lei 8666/93, que assim determina: 

 

Art. 57. 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; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
§2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar 
o contrato. 
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Ou seja, se observa que consta nos autos justificativa por escrito e autorização 

prévia da autoridade competente para a celebração do contrato. 

 

Além disso, foi confirmada a existência de dotação orçamentária, conforme 

consta no processo administrativo, para cobertura das despesas oriundas da celebração do 

1º Termo Aditivo que se pretende firmar.  

 

Em sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual, bem 

como os documentos reguladores fiscais da pessoa jurídica, e a justificativa apresentada, 

opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II, § 2º 

da Lei 8.666/93. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante das razões e fundamentos expostos, opinamos pela concessão do aditamento 

do prazo, conforme fundamentação supra. Ademais, aprovamos a minuta do termo aditivo. 

Ressaltamos a necessidade de publicação do mesmo, para produzir seus efeitos legais. 

 

Registra-se que, o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, 

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

n.º 24.631-6–DF– 2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos 

colacionados. 

 

Cumpre salientar ainda, que a referida análise se limita aos aspectos jurídicos, 

abstendo-se aos demais aspectos que extrapolem a alçada deste órgão consultivo e, aqueles 

que exijam o exercício da competência e discricionariedade administrativa a cargo dos 

setores responsáveis por emitir suas considerações acerca dos assuntos objeto de 

averiguação 

 

É o parecer. S.M.J. 

 

Mocajuba/PA, 23 de julho de 2022.  

 

 
GERCIONE MOREIRA SABBÁ 

Advogado - OAB/PA 21.321 
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