
 
ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

 
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

O Sr.º LUCIANO MORAIS, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 

4559393 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 005.416.391-96, residente e domiciliado 

nesta cidade de Santana do Araguaia – PA, responsável pela Superintendência do 

Sistema de Controle Interno do Município de Santana do Araguaia, nomeado nos 

termos do Portaria n.º 017/2021 de 01 de Janeiro de 2021, declara, para os devidos fins, 

que analisou ASSUNTO: 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 2021/100.  

O Expediente refere-se ao Segundo Termo Aditivo ao 

Contrato administrativo de nº. 2021/100, Processo Licitatório nº 

039/2021, Tomada de Preço nº 003/2020/PMSA, celebrado entre o Fundo a Prefeitura 

Municipal de Santana do Araguaia e a empresa ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-

MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI, e tem por objeto a prorrogação de sua vigência 

por mais 60 (sessenta) dias. 

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO DECISÃO T.C. 

Nº 1647/07  

Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão 

ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2007, 

RESPONDER ao Consulente nos seguintes termos:  

I–É permitida a prorrogação de serviços de natureza continuada, nos 

termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações);  

II–

Os serviços de Contabilidade e de Assessoria Jurídica Permanente são c

onsiderados, salvo casos excepcionalíssimos, de natureza continuada e, 

portanto, a prorrogação dos contratos encontra amparo na legislação 

vigente;  

III–Na hipótese de prorrogação contratual, há necessidade de 

justificativa por escrito e prévia 

autorização da autoridade competente, não bastando apenas o termo adi

tivo ao contrato, consoante § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93;  

IV–Cumpre ressaltar que a opção pela prorrogação de tais contratos 

exigirá uma ampla análise prévia, por parte do gestor, a fim de 

certificar-se de que tal escolha trará melhores preços e condições mais 

vantajosas para a administração, condição expressa no dispositivo 

citado no item I da presente consulta;  

V–

Caso o contrato tenha origem em processo licitatório em uma das modal

idades previstas na legislação, a prorrogação contratual está condiciona

da à preservação da modalidade licitatória, considerando-

se o valor total do contrato incluindo as prorrogações, bem como a previ

são no instrumento convocatório da licitação, sob pena de ferir-se o 
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princípio da isonomia expressamente previsto no artigo 3º da Lei nº 

8.666/93; VI–

Inexistindo previsão de prorrogação no edital da licitação e no contrato, 

ainda assim é permitida a prorrogação, todavia, nos termos do artigo 57

, § 1º, inciso IV da Lei nº 8.666/93, ou seja, obedecendo-se ao limite 

de acréscimo de 25% estabelecido no artigo 65, § 1º da mesma lei.  

  

Confrontando o expediente com a legislação coligida, embora se tratando propria

mente de PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO    e não    de RENOVAÇÃ

O DE CONTRATO, concluímos que a proposição se configura regular, posto que atende ao 

disposto no art. 57 e seus incisos, da Lei 8.666/93, sem quaisquer impedimentos ao alcance de 

sua permissão.  

Portanto, abstraindo-se dos detalhes técnicos alheios a sua área de atuação, esta 

CONTROLADORIA se manifesta favorável à celebração do referido Termo 

Aditivo, conforme autoriza lei maior retro citada.  

Da mesma maneira, respeitado encontra-se o valor pactuado no ajuste contratual 

original, ou   seja, sempre preservando o caráter vantajoso à  contratante 

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;  

() Revestido parcialmente das formalidade legais nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, 

encaminhado como anexo.  

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para 

a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer do 

Controle Interno, encaminhado como anexo.  

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas 

à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 

responsabilidade e comunicação do Ministério Público Estadual, para as providências 

de alçada. 

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos 

trabalhos desenvolvidos pela entidade, nem isenta dos encaminhamentos 

administrativos e legais que o caso ensejar.                                              

 

                                                    Santana do Araguaia – PA, 01 de Dezembro de 2021 

 

 

 

Responsável pelo Controle Interno:________________________________________ 
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