
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Destinatário: Setor de Licitações 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre Aditivo de Prorrogação de Prazo de 

vigência. 

Ao Setor de Licitação, 

Esta Assessoria Jurídica foi instada a se manifestar, nos termos legais, 

sobre a minuta do TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO E A EMPRESA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – 

PRODEPA, tendo como objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 

mais um ano e reajuste do preço do contrato, nos termos das cláusulas contratuais. 

Realizada a análise da situação frente às bases legais, verifica-se que o 

aditivo ora sob análise merece alguns reparos para efeito de sua validade, nos 

seguintes termos: 

a) Preliminarmente, é importante destacar que tomando por base o 

objeto do contrato (Fornecimento de Serviços de Licença de uso anual ao Sistema 

Específico de Identificação Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública para 

a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio), trata-se de locação de software, o 

qual, para efeito de prorrogação de contrato, enquadra-se no art. 57, IV, da Lei nº 

8.666/93, que assim disciplina:  

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos: 

[...] 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas 

de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo 

de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência 

do contrato. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Daí que, feita a análise da minuta do aditivo, verifica-se para a necessidade 

de alterar a fundamentação disposta na cláusula primeira, alterando a referência 

ao art. 24, pelo art.57, IV, da Lei nº 8.666/93. 

b) Incluir no item 4.1, referência a cláusula sexta do contrato, pois esta 

que dá base ao reajuste ora firmado pelo aditivo. 

c) Incluir referência ao presente parecer. 

Feitos esses ajustes de ordem meramente formal, esta Assessoria aprova a 

minuta apresentada, devendo, após respectiva assinatura das partes, ser o referido 

instrumento, devidamente publicado nos termos legais, para a efetividade de sua 

eficácia. 

Este é o Parecer S.M.J. 

Senador José Porfírio, 07 de outubro de 2022. 

 

 

VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS 

Procurador Geral do Município 
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