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Processo Administrativo – Nº 019401.00580/2020-0 

 

Interessada: CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

SERGIPE e PÉRICLES BONFIM SANTOS - ME. 

 

Assunto: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 0035/2017 – Prazo – Possibilidade - 

Recomendações. 

 

Parecer nº 112/2020 

 

I – RELATÓRIO  

 

Trata-se de processo administrativo que versa sobre a possibilidade legal de 

celebração do Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo sem Correção de 

Valores ao Contrato n° 035/2017. 

 

O contrato de origem tem como objeto a prestação de serviços de confecção de 

chaves, carimbos e fechaduras, para atender as necessidades da CODISE, conforme 

especificações contidas no termo de referencia, pelo período de 12(doze) meses 

consecutivos, podendo prorrogar até o limite de 60 meses. 

 

 O prazo contratual expira em 13 de novembro de 2020. 

 

O processo encontra-se instruído com os documentos do processo original, 

contendo o Contrato n° 035/2017, entre outros: Solicitação do setor responsável; 

orçamentos; Justificativa da COLIC; Ratificação do Diretor-Presidente; Declaração da 

APLAC atestando a dotação orçamentária; Declaração sobre estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro; Declaração sobre o aumento de despesa e Minuta do Termo 

Aditivo. 
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É o que importa relatar. Passamos a análise da matéria. 

 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ab initio, ressalta que somente cabe à assessoria técnica o exame dos 

aspectos jurídicos, não cabendo entre as atribuições do parecer à análise acerca da 

conveniência e oportunidade da realização de qualquer ato de gestão, seja no seu 

aspecto econômico ou administrativo, consistindo esses em atributos do mérito 

administrativo. 

 

III – MÉRITO 

A CODISE instaurou processo administrativo, através da provocação do setor 

de gerenciamento de contratos ao setor responsável, sobre o interesse na prorrogação de 

prazo do Contrato nº 035/2017, para mais 12(doze) meses, cuja vigência expira em 

13/11/2020, conforme previsão contratual, sem Correção de Valores,  

 

O pedido de prorrogação foi ratificado pela COLIC/CODISE, indicando a 

previsão contratual sobre o prazo, sendo acostadas as Declarações e documentações de 

praxe. 

  

De logo, observamos que a necessidade de prorrogação é mérito 

administrativo, sobre o qual, este parecer não adentra, analisando tão somente o aspecto 

jurídico da legalidade da celebração do Termo Aditivo, havendo previsão contratual acerca 

da possibilidade de prorrogação de prazo, nos termos da “CLÁUSULA QUARTA – DO 

PRAZO E DA VIGÊNCIA”. 

 

Os contratos administrativos devem obedecer aos critérios estabelecidos na 

Lei. Um dos critérios estabelecidos diz respeito ao prazo de vigência dos contratos 

administrativos. A prorrogação de prazo contratual encontra respaldo no art. 57, II da Lei 

nº 8.666/93 e no art. 71 da Lei13.303/16. 
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Fica evidenciado pela natureza do serviço contratado, que o desfazimento do 

pacto para promover uma nova contratação, geraria prejuízos para a contratante, seja 

pelo tempo, seja pela disposição de mais recursos, visto que não haverá correção dos 

valores e os mesmos se encontram dentro dos preços de mercado. 

 

Desta forma, pela aplicação dos princípios que regem a administração pública 

direta e indireta, a dilação do prazo é permitida na lei e no contrato, visando alcançar a 

efetiva execução do objeto contratual pelo caminho menos oneroso para a contratante. 

 

A minuta do Terceiro Termo Aditivo contém os atos essenciais a realização da 

prorrogação de prazo, mantendo inalteradas as demais condições do Contrato nº 

035/2017. 

 

De igual modo, as demais condições pactuadas no Contrato nº 035/2017 

permanecem inalteradas, visto que não são objeto do aditamento, presumindo que as 

obrigações deverão permanecer as mesmas na qualidade e quantidade dos serviços a 

serem prestados de forma completa pela contratada. 

 

Não obstante o respaldo legal do contrato de origem, a prorrogação devem 

também obediência aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade e probidade administrativa, impostos à sociedade de economia mista. 

 

 

IV - CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, opino pela viabilidade legal da PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

do Contrato 035/2017, pelo período de 12(doze) meses, tendo em vista da 

regularidade formal do pleito, nos termos da Lei nº 8.666/93 e da 13.3030/2016, do 

Regimento Interno de Licitação e do contrato, condicionadas às recomendações: 
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a) A expressa autorização do Presidente da CODISE; 

b) Assinatura do Termo Aditivo até a data da vigência contratual; 

c) A empresa contratada deve comprovar que ainda satisfaz os requisitos de 

habilitação, devendo acostar os documentos e as certidões atualizadas; 

d) As publicações legais. 

 

É o parecer, s.m.j.  

 

Aracaju/SE, 21 de setembro de 2020. 

 

 

__________________________________________________ 

Flávio César Carvalho Menezes 

OAB/SE nº 3.708 
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