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PARECER JURÍDICO 

INTERESSADO: Câmara Municipal de Ponta de Pedras. 

ASSUNTO: Possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços 

continuados e realinhamento contratual. 

 

EMENTA: TERMO ADITIVO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. LEI No 8.666/1993. 

 

1 -RELATÓRIO 

  Trata-se de parecer jurídico que visa analisar a viabilidade e legalidade 

de termo aditivo que prorroga a vigência do Contrato nº 20210002 em mais 12 

(doze) meses, dado tanto o eminente fim da avença ao final do ano de 2021, 

bem como pela justificativa apresentada ao longo do procedimento 

administrativo e também a necessidade de manutenção da prestação de 

serviços de assessoria contábil à Câmara Municipal de Ponta de Pedras. 

Passa-se à análise do objeto. 

É o relatório.   

2) FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

2.1 – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

O presente parecer visa analisar, tecnicamente, os aspectos legais 

envolvidos no caso concreto trazido a esta assessoria. 

O aditamento versado e aqui analisado, claramente, diz respeito ao art. 

57, II, §2o da Lei No 8.666/1993 (inclusive tendo indicação, em seu item “Da 

Fundamentação Legal”, no próprio procedimento que instrui o aditivo): 
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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; 

(...) 

§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 

A possibilidade de aditivação contratual em sede de contrato 

administrativo é situação legal cabível em nosso ordenamento jurídico. A uma, 

porque o texto normativo acima é mui claro quanto à possibilidade destacada. 

A duas, porque é entendimento pacífico de nossos tribunais. A exemplo deste 

último, temos o Acórdão No 127/2016, TCU-Pleno: 

SUMÁRIO 

AUDITORIA. CONVÊNIOS. FNDE. CONSTRUÇÃO DE 19 ESCOLAS NO 

ESTADO DE TOCANTINS. PARALISAÇÕES NAS OBRAS POR INICIATIVA DA 

CONTRATANTE. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DEPOIS DE EXPIRADO 

O PRAZO DE VIGÊNCIA. OITIVA PRÉVIA À MEDIDA CAUTELAR. 

CONTRATOS POR ESCOPO. PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO POR TEMPO IGUAL AO DA PARALISAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 

RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 

1. A regra é a prorrogação do contrato administrativo mediante a 

formalização do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo 

de vigência do ajuste, ainda que amparado em um dos motivos do 

art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que, transcorrido o 

prazo de vigência, o contrato original estaria formalmente extinto e 

o aditamento posterior não poderia produzir efeitos retroativos; 

2. É possível considerar, no caso concreto, os períodos de paralisação 

por iniciativa da contratante como períodos de suspensão da 

contagem do prazo de vigência do contrato de obras, com o intuito de 

evitar o prejuízo da comunidade destinatária do objeto de 

inquestionável interesse público, mesmo diante da inércia do agente 

em formalizar tempestivamente o devido aditamento para a 

prorrogação do prazo de conclusão do objeto. (grifos nossos) 

Percebe-se, pois, que, neste julgado, a corte de contas faz tão somente 

uma ressalva – que o termo aditivo seja efetuado antes do fim do contrato 
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administrativo, dado que, proceder pela aditivação após o fim do contrato é 

técnica parca, de menor acolhimento por ser contraditório prorrogar algo que 

já se findou. 

Não é o caso analisado neste momento, posto que a vigência da avença 

aqui estudada se encontra plena e válida (o contrato nº 20210002 finda somente 

em 31.12.2021).  

Continuando, verifica-se que o pedido foi instruído com as solicitações e 

justificativas de praxe, fundamentando, perfeitamente, o aditivo aqui 

analisado, dado que em consonância com o artigo supracitado.  

A título de exemplo, tem-se: 

a) O Despacho da senhora “Ada Tavares Furtado Ferreira”, do 

Departamento Administrativo concernente, encaminhando informações ao 

Presidente da Câmara acerca: 

- Da necessidade de manutenção da prestação de serviços avençada 

(que, depreende-se, tem servido completamente à contento); 

- Faz referência à fundamentação legal que autorizaria a celebração 

do aditivo (mais precisamente o art. 57, II da Lei No 8.666/1993); 

- Refere-se à manifestação da contratada em manter o vínculo de 

serviço; 

- Demonstração da disponibilidade orçamentária sob a rubrica 

“Funcionais Programáticas – Exercício 2021 – Atividade 

0101.0103100001.2.0001”. 

b) A Carta Proposta da prestadora de serviço em questão, onde se pode 

verificar a manutenção de habilitação da empresa para contratar com a 

Administração (Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação 

econômico-financeira, Regularidade Fiscal), conforme os docs.: 

- CNPJ em vigência e válido; 

- Alvará de Licença da Prefeitura de Belém; 
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- Certidão Judicial Cível Negativa junto ao TJ/PA; 

- Certidão Negativa de Débitos junto à RFB; 

- Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria de Fazenda do 

Estado do Pará. 

c) Despacho da autoridade competente para a feitura de minuta de 

termo aditivo; 

d) Manifestação da Comissão de Licitação autuando o procedimento; 

e) A minuta do termo aditivo referente. 

Vê-se, portanto, como já repisado, que o volume de documentos narrado 

acima ratifica a observação do art. 57, II, §2o da Lei No 8.666/1993, posto que 

a aditivação contratual fora devidamente analisada e justificada por quem de 

competência, respeitando-se, ainda, toda a movimentação interna do 

procedimento administrativo. 

Além disso, o termo aditivo se relaciona à prorrogação de prazo 

cumulado com o reajuste do valor, justificado pelo maior período de trabalho 

que está previsto no aditivo em relação ao anterior. Importante salientar o fato 

de que a manutenção do serviço prestado é de claro interesse público, dado 

que não se tem notícia de falta técnica da prestadora. Ao contrário, percebe-

se que o corpo administrativo, ao solicitar a continuidade da prestação, está 

satisfeito com os serviços advocatícios da contratada.  

Ademais, é claro e límpido que uma casa de leis precisa, 

constantemente, de assessoramento e resolução de quaisquer ocorrências ou 

problemas relacionados a Contabilidade Pública de forma especializada, no 

intuito de facilitar a tramitação dos assuntos ligados a respectiva área. 

Quanto ao valor do aditivo, é completamente compatível a partir de 

breve análise dos valores de mercado. Portanto, não há qualquer empecilho 

para o reajuste dos valores no aditivo contratual. 
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2.2 – DO REALINHAMENTO CONTRATUAL 

Inicialmente, insta destacar que dentre os princípios que regem o 

sistema brasileiro de licitações, ocupa lugar de destaque o princípio do 

equilíbrio econômico-financeiro contratual, o qual, em breves palavras, prima 

pela manutenção da relação entre os encargos do particular e a contrapartida 

da administração pública. 

Não obstante, há disposição constitucional que consagra o princípio do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme se transcreve: 

Art. 37. Omissis 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.(Grifo nosso) 

A legislação ordinária traz positivado o entendimento na lei 8.666/93: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

[…] 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca do tema, assim se posiciona: 

“Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-

financeira) é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas 

obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste 

e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe 

correspondera. A equação econômico-financeira é intangível. 

Vezes a basto têm os autores encarecido este aspecto.” (Curso 

de direito administrativo, 8ª ed., pág. 393) 

A respeito do equilíbrio econômico financeiro, Hely Lopes Meireles 

preconiza que: 

“não se pode deixar de reconhecer a necessidade do equilíbrio 

financeiro e da reciprocidade e equivalência nos direitos e 

obrigações das partes, devendo-se compensar a supremacia 

da Administração com as vantagens econômicas 

estabelecidas no contrato em favor do particular 

contratado.” (Licitação e Contrato Administrativo, ed.  RT, 4ª 

ed., São Paulo, 1979, p. 202) 

Nesse sentido, no que concerne ao contrato administrativo, resta 

evidente a possibilidade de sua alteração face ao aumento imprevisível do 

preço do objeto contratado, eis que o aumento inesperado independe da 

vontade das partes, afetando a justa remuneração pactuada no instrumento 

contratual. 

Quanto ao lapso temporal mínimo de vigência do contrato para fins de 

aplicabilidade do instituto da revisão contratual, o Tribunal de Contas da União 

(Acordão nº 1.563/2004 – Plenário) e a Advocacia Geral da União – AGU 

(Orientação Normativa nº 22, de 01/04/2009) fixaram entendimento quanto à 

possibilidade de que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorra a 

qualquer tempo, visto que decorre de fatos imprevisíveis, fatos previsíveis com 

resultados incalculáveis ou ainda de caso fortuito / força maior. 

Diante disso, percebe-se que para celebração de aditivo que vise a 

readequação econômica contratual, a Administração deve verificar a presença 

dos mínimos requisitos necessários à revisão do contrato, quais sejam: o fato 
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imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis e o prejuízo 

financeiro que resulte em grave desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

 Pois bem. O contrato inicial, válido de 2017-2021, possuía o valor mensal 

de R$ 10.000,00, enquanto que a pretensão de reajuste soma R$ 12.500,00. 

Neste sentido, é possível perceber que o reajuste de valor é justificado pelo 

aumento na carga horária de trabalho, bem como pelo aumento das demandas 

de prestação de serviço pela contratada e ainda pela variação imprevisível da 

inflação, em razão dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, que 

remanescem até o período atual. 

Ademais, a Comissão Permanente de Licitação efetuou consulta junto ao 

Portal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM – e atestou 

que que os valores ofertados estão de acordo com a média do mercado para o 

mesmo objeto. 

Desse modo, conclui-se pela viabilidade jurídica de reequilíbrio 

econômico contratual da avença sob análise, em razão do preenchimento dos 

requisitos dispostos no art. 37, XXI da Constituição Federal e do art. 65, II, 

alínea d, da Lei nº 8.666/93. 

3 - CONCLUSÃO 

Pelo exposto, entende-se pela legalidade do termo aditivo de 

prorrogação do Contrato 20210002, firmado entre a Câmara Municipal de Ponta 

de Pedras e F R DE CASTRO ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL, inscrita no 

CNPJ 29.845.444/0001-00, opinando-se, pois, pela possibilidade de realização 

do mesmo, tudo conforme o art. 57, II, §2o da Lei No 8.666/1993 e demais 

normas aplicáveis à matéria, bem como do entendimento consignado pelo 

Tribunal de Contas da União. 
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Destarte, opina-se pela viabilidade jurídica de realinhamento contratual 

da avença sob análise, em razão do preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 37, XXI da Constituição Federal e do art. 65, II, alínea d, da Lei nº 8.666/93. 

É o parecer. S.M.J. 

Ponta de Pedras-PA, em 20 de dezembro de 2021. 
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