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INTERESSADOS: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT

ASSUNTOS: PRORROGAÇÃO

I - Prorrogação dos prazos de vigência dos contratos administrativos de serviços 
prestados de forma contínua com e sem o regime de dedicação exclusiva de mão-de-
obra. 

II – Significativa demanda de matérias semelhantes e recorrentes que impactam a 
atuação do órgão consultivo e a celeridade do serviço. Verificação do atendimento 
das exigências legais, mediante simples conferência de documentos. 

III - Elaboração de manifestação jurídica referencial, sobre os aspectos jurídicos que 
envolvem as demandas de prorrogação dos prazos de vigência dos contratos 
administrativos de serviços prestados de forma contínua com e sem o regime de 
dedicação exclusiva de mão-de-obra, com base nos termos da Orientação Normativa 
nº 55/2014, da Advocacia-Geral da União e na Portaria nº 262, de 05 de maio de 
2017, da Procuradoria-Geral Federal.

IV - Documentação a ser conferida pela área técnica da Agência, com o expresso 
atestado de que a situação concreta se amolda aos termos da 
manifestação referencial. Dispensa de análise jurídica individualizada. Orientações.

Senhora Subprocuradora-Geral de Matéria Administrativa

1. RELATÓRIO

1. Solicita Vossa Senhoria, na forma da Cota nº 03320/2018/PF-ANTT/PGF/AGU, a elaboração 
de parecer referencial a respeito das "iniciativas de prorrogar, pura e simplesmente, contratos administrativos 
de serviços continuados com e sem dedicação exclusiva de mão de obra", em conformidade com os termos da 
Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, da Advocacia-Geral da União, e a Portaria nº 262, de 05 
de maio de 2017, da Procuradoria-Geral Federal.

2. A elaboração desta manifestação referencial integra as ações previstas nos Planos de Gestão e 
Metas da Procuradoria Federal junto à ANTT, para o ano de 2018, e tem o intuito de sistematizar, uniformizar 
e consolidar os entendimentos sobre matérias idênticas e recorrentes que demandam a prestação do serviço de 
consultoria jurídica em matéria administrativa.

3. É o relatório. Passa-se à análise jurídica.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DAS QUESTÕES PRELIMINARES. DA DISCIPLINA APLICÁVEL AOS 
PARECERES REFERENCIAIS. DOS REQUISITOS PARA A ELABORAÇÃO DO PARECER 
REFERENCIAL

4. No âmbito da Procuradoria Federal junto à ANTT, os pareceres referenciais encontram-se 
disciplinados pela Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, da Advocacia-Geral da União, e pela 
Portaria nº 262, de 05 de maio de 2017, da Procuradoria-Geral Federal.

5. A possibilidade jurídica de emissão de pareceres jurídicos referenciais não encontra óbice no 
que dispõe o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/1993, consoante entendimento, inclusive, do 
Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2.674/2014 – Plenário. Nesta decisão, foi informada:

“à Advocacia-Geral da União que o entendimento do TCU quanto à emissão de 
pareceres jurídicos sobre as minutas de editais licitatórios e de outros documentos, 
nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, referenciado nos 
Acórdãos 748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados pelo Plenário, não impede a 
utilização, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, de um 
mesmo parecer jurídico em procedimentos licitatórios diversos, desde que 
envolva matéria comprovadamente idêntica e que seja completo, amplo e 
abranja todas as questões jurídicas pertinentes, cumprindo as exigências 
indicadas na Orientação Normativa AGU nº 55, de 2014” (grifo aditado).

6. A Portaria nº 262, nos termos do seu artigo 1º, disciplina a elaboração e divulgação da 
manifestação jurídica referencial pelos órgãos de execução da PGF. O artigo 2º da norma elenca quais são os 
requisitos para a elaboração da manifestação jurídica referencial, os quais devem ser demonstrados em 
capítulo específico do parecer. São eles:

1. O volume de processos em matérias idênticas e recorrentes que acarrete sobrecarga de 
trabalho devidamente comprovada e venha a impactar, justificadamente, a atuação do órgão 
consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos;

2. A atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências 
legais a partir da simples conferência de documentos.

7. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que a grande demanda por celebração de termos 
aditivos visando à prorrogação da vigência dos contratos administrativos é recorrente e impacta, 
principalmente, a atuação do órgão consultivo nos últimos meses do ano, o que, inclusive, foi objeto de 
considerações no Memorando-Circular nº 00002/2017/PF-ANTT/PGF/AGU, que versou sobre o "[p]
razo limite para o recebimento, pela Procuradoria Federal junto à ANTT, de demandas relativas à 
prorrogação de vigência de contratos administrativos cuja expiração esteja prevista para ocorrer em 
dezembro de 2017"

8. Tais processos, além de apresentar identidade de objeto e de instrução processual, são 
recorrentes, em função do usual interesse público em se prorrogar os prazos de vigência das contratações, 
evitando-se, assim, um dispendioso novo processo licitatório. Além disto, normalmente a análise destas 
demandas ocasiona sobrecarga de trabalho em razão da constante necessidade 
de priorização e urgência na análise jurídica em questão, visto que todos os procedimentos necessários à 
prorrogação de prazo, inclusive os recomendados na manifestação jurídica, devem ser executados antes do 
encerramento do prazo do contrato em vigor, a fim de evitar a ocorrência de solução de continuidade que 
inviabilize a própria prorrogação pretendida. 
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9. Neste ponto, registra-se o considerável quantitativo de prorrogações analisadas em 2017, que 
deram ensejo a elaboração de 112 (cento e doze) pareceres jurídicos a respeito da matéria, a maioria resultado 
de análises jurídicas efetuadas no último trimestre do ano, de acordo com a planilha de controle de processos 
da PF-ANTT.

10. Ademais, nos processos que já foram examinados, a atuação desta Procuradoria Federal se 
restringiu à simples verificação de atendimento dos requisitos legais e da respectiva conformidade 
documental, sendo exaradas orientações e recomendações para fins de regularidade formal do procedimento 
de prorrogação dos prazos de vigência.

11. Por outro lado, pode-se afirmar que a matéria processual apresenta relativa simplicidade, 
ligada ao exame da conformidade documental, com baixo grau de complexidade.

12. Além disso, há situações que concorrem para o prejuízo à celeridade do serviço jurídico, a 
saber: o volume considerável de outras demandas de natureza administrativa, com médio e alto graus de 
complexidade; o quantitativo reduzido de Procuradores Federais responsáveis pela consultoria; a urgência de 
atendimento e a exiguidade dos prazos para a análise. 

13. Assim, fica demonstrado que é significativo o impacto das demandas por prorrogação dos 
prazos de vigência dos contratos administrativos de serviços continuados, com matéria processual idêntica e 
recorrente, sobre a atuação deste órgão consultivo, atendendo à primeira exigência estabelecida na Orientação 
Normativa AGU nº 55/2014 e na Portaria PGF nº 262/2017.

14. A segunda condição imposta também está satisfeita, uma vez que, sob o aspecto jurídico, a 
atividade exercida pela Procuradoria Federal sobre os referidos processos se resume a simples verificação do 
atendimento às exigências legais, e da respectiva conformidade documental, sem a necessidade de maior 
aprofundamento da análise jurídica.

15. É importante registrar, ainda, que os diversos aspectos relacionados à prorrogação dos prazos 
de vigência dos contratos administrativos de serviços continuados, já foram objetos de manifestações pontuais 
por parte desta Procuradoria Federal, constituindo a presente manifestação em sistematização, uniformização 
e consolidação dos entendimentos, orientações e recomendações então exarados.

16. Desse modo, é forçoso concluir que o volume de demanda por prorrogação dos prazos de 
vigência dos contratos administrativos de serviços prestados de forma contínua com e sem o regime de 
dedicação exclusiva de mão-de-obra, com matérias idênticas e recorrentes, com impacto direto sobre a 
atuação do órgão jurídico e sobre a celeridade do serviço administrativa, aliado à circunstância de que a 
atividade jurídica exercida se restringe à verificação da conformidade documental, justifica plenamente a 
emissão de parecer referencial.

17. Além disto, nos termos do artigo 3º da Portaria PGF nº 262/20107, os órgãos de execução da 
PGF competentes para a realização de atividades de consultoria jurídica, entre eles a Procuradoria Federal 
junto à ANTT, devem priorizar a avaliação da possibilidade de elaboração de manifestações jurídicas 
referenciais. A sua eficácia fica condicionada à aprovação pelo chefe do órgão de execução da PGF 
competente.

18. Alerta-se para o fato de que, nos termos do §2º do artigo 3º da Portaria nº 262, “[o]s 
processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial estão dispensados de análise individualizada 
pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda 

aos termos da citada manifestação”. (grifo aditado)
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19. Ressalte-se que, nos termos do art. 6º da citada Portaria, a existência de manifestação jurídica 
referencial não prejudica a atuação consultiva, de ofício ou por provocação da entidade assessorada, em 
processos que tratem de matéria por ela abrangida.

20. Ademais, nas hipóteses em que o objeto do aditamento contratual pretendido abranger 
matérias diversas da prorrogação pura e simples do prazo de vigência, é necessário o encaminhamento do 
processo à Procuradoria, para análise individualizada.

21. Dessa forma, sempre que houver assunto referente a prorrogações deste tipo que não 
esteja abordado nesta manifestação, ou houver dúvida jurídica quanto a pontos específicos, bem como 
alterações de reflexo jurídico (modificações, acréscimos ou supressões), deve o processo ser 
encaminhado a este órgão, para apreciação e manifestação.

22. Destaca-se, ainda, que, nos termos do artigo 4º da Portaria nº 262, após a aprovação pela 
chefia, as manifestações jurídicas referenciais deverão ser disponibilizadas na página do órgão de execução da 
PGF no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União e encaminhadas à autoridade assessorada para que 
possa utilizá-las.

23. Por fim, ressalta-se a necessidade de promoção de adequações na manifestação jurídica 
referencial toda vez em que houver alteração dos fundamentos jurídicos que a embasaram, inclusive eventual 
mudança na legislação pertinente.

24. Feita essa explanação, passa-se ao registro das orientações da PF-ANTT, nos casos do tipo.

2.2 DA DELIMITAÇÃO DO TEMA

25. A presente manifestação jurídica referencial circunscreve-se à hipótese de celebração de 
termo aditivo com o objetivo único e exclusivo de prorrogar os prazos de vigência dos contratos 
administrativos de serviços prestados de forma contínua com ou sem o regime de dedicação exclusiva de 
mão-de-obra, com fulcro no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

2.3 DA REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO

26. Preliminarmente, orienta-se que a Administração empreenda esforços no sentido de verificar e 
adotar, se for o caso, como lista de verificação (check list), aquela constante do sítio da AGU para fins de 
melhor instrução processual.

27. Outrossim, de acordo com o art. 22 da Lei nº 9.784, de 1999, os atos do processo 
administrativo não dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal.

28. Com efeito, no que importa especificamente à licitação, bem como contratos/convênios e 
outros ajustes, o processo administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, entre elas, a 
Portaria Interministerial nº 1.677, de 07 de outubro de 2015, que define os procedimentos gerais para o 
desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, observando-se a Orientação Normativa nº 02/2009 da AGU, também em casos de aditivos: “Os 
instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um 
único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, 
contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento".

29. De um modo geral, a ON AGU nº 02/2009 preconiza que a contratação de um determinado 
objeto deve integrar um único processo, desde o seu nascedouro até sua extinção. Isto significa dizer que não 
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é correta a abertura de novos processos com nova numeração e novos volumes para cada ocorrência verificada 
na história daquela contratação, a exemplo de um novo processo para eventual aditivo quantitativo. Repita-se, 
todos estes elementos devem integrar um único processo com os eventos dispostos em ordem cronológica.

30. É importante esclarecer que, por motivos organizacionais, nada obsta a criação de processos 
específicos, pastas ou locais de arquivo para documentar o andamento ordinário da execução contratual, 
sobretudo do ponto de vista financeiro, envolvendo a guarda e manuseio das notas fiscais, das notas de 
empenho, bem como as trocas de mensagens rotineiras com a fiscalização, entre outros documentos 
burocráticos. Isso preserva o processo dessa documentação volumosa e acessória, que pode vir a integrar o 
processo, ainda que em parte, caso passe a ter relevância para alguma decisão a ser tomada no âmbito do 
contrato. Mas, enquanto se restringirem a documentar o acompanhamento e a execução contratual, não 
necessitam integrar o processo administrativo que documenta a celebração, as prorrogações e as alterações do 
contrato.

31. De qualquer forma, a recomendação da PF-ANTT é a de que o órgão assessorado observe a 
Orientação Normativa nº 02/2009 também para os casos de formalização dos aditivos contratuais (sejam 
quantitativos ou qualitativos).

32. Com efeito, o procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93 caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública, conforme disposição 
constante no seu art. 4º, parágrafo único.

2.4 DOS LIMITES DE CONTRATAÇÃO PREVISTOS NO DECRETO Nº 7.689/2012

33. No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 7.689, de 2012, recentemente alterado 
pelo Decreto nº 9.189, de 2017, estabeleceu limites e instâncias de governança para a contratação de bens e 
serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens, aplicáveis aos órgãos, entidades e fundos do 
Poder Executivo Federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, donde se destaca a 
previsão contida em seu artigo 2º.

34. A Portaria nº 249, de 13 de junho de 2012 estabeleceu normas complementares para o 
cumprimento do mencionado Decreto, prevendo em seu artigo 3º que as atividades de custeio decorrem de 
contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a todos os órgãos e entidades que apoiam o 
desempenho de suas atividades institucionais.

35. A autoridade assistida deve certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada – se 
constitui ou não atividade de custeio -, adotando as providências necessárias, se for o caso, o que poderá ser 
feito em qualquer fase do processo de contratação até antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de 
prorrogação, podendo ser concedida por despacho no próprio processo, por memorando ou ofício, por meio 
eletrônico com assinatura digital ou outro meio idôneo que registre a autorização expressa da autoridade 
competente, consoante § 1º do artigo 4º da citada Portaria.

36. Ademais, deve ser observada a competência para contratação, de acordo com os limites de 
alçada previstos na Portaria DG nº 390, de 26 de agosto de 2015, desta Agência Reguladora, ou a que lhe 
suceder.

2.5 DA NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA SOBRE SERVIÇOS

37. Ressalte-se que a Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 02/2008, que regulamentava a 
contratação de serviços, no âmbito da Administração Pública Federal, foi revogada pela Instrução Normativa 
nº 5, de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. A 
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citada IN 5/2017 foi publicada no dia 26/05/2017 e entrou em vigor em 25/09/2017, cento e vinte dias após 
sua publicação.

38. Nos termos da CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 137/2017, decorrente do 
PARECER n. 00006/2017/CPLC/PGF/AGU, a IN 5/2017 somente passou a ser efetivamente aplicada aos 
processos de contratações públicas a partir de 25 de setembro de 2017, recomendando, o seguinte, quanto à 
gestão do contrato:

(...) IV. Após 25 de setembro de 2017, será aplicável a Instrução Normativa n. 5, de 
2017, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido normativo ou 
decorrentes de processos instaurados sob a vigência da legislação anterior, referentes 
à gestão e fiscalização dos contratos, renovação/prorrogação da vigência 
contratual, a aplicação de sanções, e motivos que levem à rescisão contratual.

V.  Não é admissível à Administração criar obrigações na fase de gestão contratual, 
com base na Instrução Normativa n° 05, de 2017, que não foram exigidas no 
momento da seleção do fornecedor, por força da aplicação da Instrução Normativa n° 
02, de 2008. (grifos aditados)

39. Diante do exposto, ainda que o Contrato cujo prazo se pretende prorrogar tenha sido 
celebrado sob égide da IN nº 02/2008, por ocasião da prorrogação de prazo de vigência devem ser observados 
os procedimentos determinados na Instrução Normativa nº 5, de 2017, desde que não impliquem em 
inovações nas obrigações não previstas na avença original.

2.6 DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

40. Via de regra, a contratação não pode ultrapassar o prazo de vigência do crédito orçamentário a 
que se vincular. Entretanto, o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/1993, cria uma exceção para a contratação 
que tenha como objeto a prestação de serviços continuados, desde que atendidos certos requisitos previstos 
em lei, quais sejam:

a) previsão expressa de possibilidade da prorrogação no Edital ou no Contrato;

b) não haver solução de continuidade nas prorrogações;

c) que o serviço prestado seja de natureza contínua;

d) que vise à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração;

e) anuência da contratada;

f) manifestação do fiscal do contrato, atestando a regularidade dos serviços até então 
prestados;

g) que o prazo de vigência total do ajuste não ultrapasse o limite de sessenta meses;

h) se houver oferecimento de garantia, a necessidade de sua renovação;

i) manutenção das mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

j) justificativa formal e autorização prévia da autoridade superior.

41. Passa-se, portanto, à análise pormenorizada de cada um dos citados requisitos.

a) previsão de prorrogação no edital ou no contrato

42. Para que seja possível a prorrogação com base no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/1993, é 
imprescindível que esta tenha constado do ato convocatório.

43. Tendo em vista que a possibilidade de prorrogação é fator que pode influenciar no interesse e 
na decisão dos competidores quanto à participação no certame, entende-se que a sua previsão expressa no 
edital (ou no contrato que o integra como anexo) é requisito condicionante da prorrogação contratual.
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44. Destarte, caso não haja previsão editalícia ou contratual específica, reputa-se irregular a 
prorrogação, uma vez que, nessas condições, o ato de prorrogar resultaria em violação aos princípios da 
isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

b) não haver solução de continuidade nas prorrogações

45. A Orientação Normativa AGU nº 03/2009 traça a diretriz a ser observada pelos órgãos 
jurídicos, no que concerne ao prazo de vigência do contrato, bem como dos seus aditivos, visando à 
verificação da ocorrência, ou não, de solução de continuidade.

46. Tratando-se de processo que já sofreu prorrogações, faz-se importante analisar cada um dos 
termos aditivos precedentes, a fim de verificar se todos os prazos foram respeitados.

47. Ressalte-se que, tanto no contrato quanto nos termos aditivos, a contagem do prazo de 
vigência deve observar o sistema data-a-data recomendado no Parecer nº 345/PGF/RMP/2010, aprovado pelo 
Sr. Procurador-Geral Federal, e ratificado pela CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU n. 69/2014, 
decorrente do Parecer nº 06/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU:

◦ PARECER Nº 345/PGF/RMP/2010

I. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS CONTRATUAIS FIXADOS EM 
MESES E ANOS.

II. CONTAGEM DATA-A-DATA.

III. CONSIDERA-SE OS DIAS INICIAL E FINAL DA VIGÊNCIA DO AJUSTE.

IV. EXCETUA-SE DA REGRA GERAL NA HIPÓTESE DE O AJUSTE TRAZER 
EXPRESSAMENTE O DIA DO TERMO FINAL.

(...)

◦ CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU n. 69/2014

1) Permanecem válidas e atuais as conclusões do Parecer nº 
345/PGF/RMP/2010, devendo a contagem dos prazos contratuais se pautar pelo 
sistema data-a-data;

2) Os termos de contrato devem indicar como início de sua vigência a data de sua 
assinatura ou outra data expressamente apontada no instrumento contratual, ainda 
que anterior ou posterior à publicação, não se devendo condicionar o início de sua 
vigência à publicação do extrato de que trata o art. 61, parágrafo único da lei nº 
8.666/93.

48. Assim sendo, caso o contrato não tenha sido redigido observando o sistema data-a-data, 
conforme entendimento consolidado no Parecer nº 345/PGF/RMP/2010, é recomendável que a Administração 
aproveite a oportunidade de prorrogação de prazo para corrigir tal inconsistência, nos moldes explicitados no 
citado opinativo:

19. Sendo assim, se um contrato tem início em determinado dia, o prazo de vigência 
começará a ser computado no próximo dia útil e, se o prazo for em meses ou em 
anos, expira-se no dia de igual número de início, ou no imediato se faltar exata 
correspondência (art. 132, § 3º, do Código Civil).

(...)

21. Por exemplo, se a vigência de 12 meses de um contrato administrativo iniciou em 
31.05.2012, o seu termo final (dies ad quem) será 31.05.2013, podendo ser 
prorrogado até esta data, e assim sucessivamente, ou seja, 31.05.2014, 31.05.2015, 
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31.05.2016, até completar 60 meses, em 31.05.2017. É o que se extrai de Diógenes 

Gasparini3:

(...) A contagem do prazo contratual não observa as regras de contagem dos prazos 

processuais ou os do procedimento administrativo estabelecidos na Lei federal das 

Licitações e Contratos da Administração Pública. Destarte, estando em vigor e em 
condições de produzir os efeitos desejados pelas partes, embora, em inúmeras vezes, 
esses efeitos estejam contidos, aguardando para desencadear o acontecimento de um 
termo (data) ou condição (aprovação pela autoridade competente). Quando isso 
ocorre, o contrato está em vigor, mas ineficaz quanto à produção de seus efeitos. A 
vigência extingue-se com o contrato.

22. Destarte, reafirmamos a orientação expedida pelo Parecer nº 345/PGF/RMP/2010 
que recomenda a contagem data-a-data, destacando não haver qualquer prejuízo a 
coincidência do último dia do prazo de vigência do contrato original, com o primeiro 
dia de vigência do termo aditivo de prorrogação subsequente. (grifos aditados)

c) que o serviço prestado seja de natureza contínua

49. Não obstante a natureza do serviço já deva ter sido objeto de exame na fase de planejamento 
da licitação, para fins de elaboração da minuta do edital e de seus anexos, é recomendável que, antes de se 
efetivar a pretendida prorrogação contratual, a autoridade se certifique de que o objeto contratual continua se 
caracterizando como um serviço continuado.

50. Nos termos da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017, especificamente o previsto no art. 15, 
"[o]s serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à 
necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a 
integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de 
modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da 
missão institucional".

51. É dizer, para a caracterização do serviço de natureza contínua, é imperativo considerar tanto 
as características e particularidades da demanda do órgão assessorado, como a efetiva necessidade do serviço 
para a realização de suas atividades essenciais. Assim, recomenda-se que a Administração ateste nos autos, 
expressamente, que os serviços contratados são indispensáveis e que sua interrupção pode comprometer a 
continuidade das atividades da Agência. 

52. Ademais, caso se trate de contratação direta por inexigibilidade, recomenda-se, na linha dos 
Acórdãos do Tribunal de Contas da União nº 3.412/2012-Plenário e 213/2017-Plenário, que seja demonstrada, 
previamente à prorrogação, a manutenção das condições de inviabilidade da competição, exigida pelo art. 25 
da Lei nº 8.666/1993.

d) que vise à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração

53. Outra exigência do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/1993 é a de que a prorrogação do 
contrato de serviços continuados seja feita com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração.

54. Impõe-se, desta forma, a manifestação expressa da autoridade no sentido de que a 
prorrogação, já considerados os valores repactuados (se for o caso de repactuação pretérita), é vantajosa 
técnica e economicamente para a Administração contratante.

55. Reitera-se que, nos casos em que for feita a prorrogação com a ressalva da repactuação, 
considera-se que a análise da vantajosidade deva levar em conta, sempre que possível, a estimativa do 
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aumento de preços que futuramente será aplicado ao contrato. Neste caso, é necessário cuidado redobrado da 
autoridade em sua declaração e análise da vantajosidade, uma vez que ainda não dispõe dos preços finais que 
serão aplicados pela contratada. Uma boa solução seria verificar se os orçamentos eventualmente pesquisados 
no mercado já levam em conta as convenções coletivas e dissídios coletivos que serão motivo para a 
repactuação contratual ou se foram feitos com base em dissídios anteriores e se já há convenção negociada, 
mas ainda não registrada.

56. Destaque-se que a vantajosidade econômica da proposta para a Administração é um 
imperativo previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993, bem como no respectivo inciso II do artigo 57.

57. O TCU, em reiterados julgados, tem se posicionado pela necessidade de a proposta ser a mais 
vantajosa para a Administração, o que pode ser evidenciado com a realização de pesquisa de mercado 
(Acórdão 3.351/2011 – Segunda Câmara). Também a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, em seu 
Anexo IX, item 3, alínea d, traz disposição nesse sentido.

58. Salienta-se, entretanto, que em determinadas situações, a pesquisa de preços com três 
orçamentos não se faz mais necessária, consoante o § 2º do art. 30-A da IN nº 02/2008, substituída pelo 
Anexo IX, item 7, da Instrução Normativa nº 05/2017:

◦ IN nº 02/2008:

Art. 30-A Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem direito 
subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da 
Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 
2009)

(...)

§ 2º A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos de serviços 
continuados estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de 
mercado, quando o contrato contiver previsões de que:

I - os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em 
convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei;

II - os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações 
decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão 
efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que 
guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam 
inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –IPCA/IBGE; e

III - no caso de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de 
vigilância, os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão 
iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão –SLTI/MP.

◦ IN SEGES n. 05/2017, Anexo IX, item 7:

7. A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra 
exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, 
nas seguintes hipóteses:

a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a 
folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei;
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b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo 
insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão efetuados com base em índices 
oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação 
possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou 
materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); e

c) no caso dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de 
vigilância, os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão 
iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

59. Assim, se presentes as disposições contratuais supra, tal pesquisa poderá ser dispensada. Nos 
demais casos, recomenda-se a realização de pesquisa de preços (por exemplo, nas situações em que há 
previsão de reajuste de insumos e materiais por repactuação sem previsão de índice), ou então que se 
justifique sua não realização, com a utilização de outro meio idôneo para verificar a vantajosidade 
econômica da manutenção do contrato, comprovando-se nos autos.

60. Ressalte-se que, embora a IN SEGES n. 05/2017 seja silente acerca da dispensabilidade da 
pesquisa de preços por ocasião da prorrogação, nos contratos continuados sem dedicação exclusiva de mão 
de obra, não se verificam fundamentos para se obstar a dispensa da pesquisa, quando houver previsão no 
contrato de índice de reajustamento de preços.

61. Deveras, os fundamentos adotados pelo Grupo de Trabalho no Acórdão nº 1.214/2013 – 
Plenário – para dispensar a pesquisa de preços, por ocasião da prorrogação, em contrato 
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra - estabilidade econômica, variação inflacionária baixa 
e utilização de índice de preços –, também estão presentes nas contratações de serviços 
continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra. Nesse sentido, confira-se a lição de Ricardo Silveira 

Ribeiro[1]:
(...) A argumentação do TCU pode ser utilizada nas contratações de serviços 
continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra também ou mesmo no aluguel 
de máquinas ou equipamentos, pois todos os custos da contratação basear-se-ão em 
valores de mercado livremente negociados pelos agentes econômicos, sem força 
vinculante para a Administração Pública.

Por outras palavras, fica evidente que alguns dos fundamentos que permitem a 
dispensa da pesquisa de preços em prorrogações de contratações de serviços 
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra também estão presentes nessas 
contrações: estabilidade econômica, variação inflacionária esperada baixa, e 
utilização de índice de preços. Ora, se contratos mais complexos, como o de 
prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, 
dispensam a pesquisa de preços na prorrogação, não vemos razão jurídica para não 
dispensar essa pesquisa nas demais contratações se o reajustamento se ampara, 
somente, em índice de preços a incidir sobre os custos decorrentes do mercado
(grifo aditado). (RIBEIRO, Ricardo Silveira. Op. cit., p. 234-235). 

62. Ressalte-se que o intuito é desburocratizar o procedimento de realização da pesquisa de 
preços no momento da prorrogação, tornando essa etapa procedimental mais célere e ágil, regendo-se, 
portanto, pelo princípio da economicidade, intrínseco ao princípio da eficiência, previsto no artigo 
37, caput, da Constituição Federal.

63. Nesses termos, ainda que ausente fundamento expresso na IN SEGES nº 05/2017 para 
dispensar a pesquisa de preços nos contratos continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, não há 
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razão para se negar a adoção de tal mecanismo nessa espécie de ajuste, desde que haja expressa previsão 
contratual do critério de reajustamento de preços, nos termos da Orientação Normativa AGU nº 23/2009: 

O edital ou o contrato de serviço continuado deverá indicar o critério de 
reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, admitida a 
adoção de índices gerais, específicos ou setoriais, ou por repactuação, para os 
contratos com dedicação exclusiva de mão-de-obra, pela demonstração analítica da 
variação dos componentes dos custos.

64. Destaca-se, por oportuno, que o próprio Tribunal de Contas da União prevê a possibilidade de 
dispensa da pesquisa de preços, por ocasião da prorrogação, nos contratos com e sem dedicação exclusiva 
de mão de obra, conforme Portaria TCU nº 128/2014:

Artigo 24 (...)

 3º A vantajosidade econômica, de que trata o inciso IV do caput deste artigo, para 
prorrogação de contratos de serviços continuados para fornecimento de bens ou 
utilidades, produzidos ou elaborados nas dependências do TCU ou fora delas, estará 
assegurada, dispensando-se a realização de pesquisa de preços, quando houver 
previsão contratual de que o objeto contratado será reajustado tendo por base 
índice previamente definido no edital.

65. Portanto, a própria Corte de Contas, em normativo interno, reconhece a possibilidade de 
dispensa da pesquisa de preços por ocasião da prorrogação nos contratos continuados com e sem dedicação 
exclusiva de mão de obra.

66. Mais recentemente, foi aprovado pelo Procurador-Geral Federal o Parecer nº 
0004/2018/CPLC/PGF/AGU, do qual foi extraída a Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU nº 143/2018, trazendo 
o mesmo entendimento, no sentido de que "[a] vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviços 
continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra estará assegurada quando houver previsão contratual 
de índice de reajustamento de preços". Veja-se o seu teor:

I. Na pesquisa de preços prévia às licitações e contratações públicas, deve o gestor 
utilizar os parâmetros do art. 2° da IN n.º 05/2014 - SLTI/MP priorizando-se os 
valores colhidos a partir do painel de preços e das contratações similares de outros 
entes públicos, para, a partir do material coletado, efetuar a análise crítica dos valores 
e decidir, de forma motivada, pela utilização combinada ou não dos preços obtidos a 
fim de compor o preço de referência da futura contratação.

II. Deve o gestor ficar atento aos casos nos quais a utilização dos parâmetros 
previstos nos incisos I e II do artigo 2º da IN nº 05/2014-SLTI/MP se mostre 
ineficaz, situações essas em que as orientações do TCU para o uso do conceito de 
“cesta de preços aceitáveis” devem prevalecer, ou seja, a pesquisa de preços deve ser 
feita em variadas fontes, tais como: contratações com entes públicos, pesquisa com 
fornecedores, bancos de preços, tabelas de fabricantes, sites especializados, entre 
outros, sempre buscando o preço de mercado do que se deseja adquirir.

III. A vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviços 
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra estará assegurada quando 
houver previsão no ajuste dos requisitos previstos no item 7 do Anexo IX da IN nº 
05/2017-SEGES/MP.

IV. A vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviços 
continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra estará assegurada quando 
houver previsão contratual de índice de reajustamento de preços, o que não 
impede que o gestor, diante das especificidades do contrato firmado, da 
competitividade do certame, da adequação da pesquisa de preços que 
fundamentou o valor de referência da licitação, da realidade de mercado, bem 
como da eventual ocorrência de circunstâncias atípicas no setor da contratação, 
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decida, de maneira fundamentada, pela realização da pesquisa de preços. (grifo 
aditado)

67. Nesses termos, conclui-se que, para os contratos de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, a vantajosidade da prorrogação estará assegurada quando houver no contrato 
previsão dos requisitos previstos no item 7 do Anexo IX da IN nº 05/2017-SEGES/MP. Por outro lado, nos 
contratos de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, a vantajosidade da prorrogação 
estará assegurada quando houver previsão contratual de índice de reajustamento de preços.

68. Não obstante, nada impede que o gestor, diante das especificidades do contrato firmado, da 
realidade de mercado, bem como da eventual ocorrência de circunstâncias atípicas no setor da contratação, 
decida de maneira fundamentada pela realização da pesquisa de preços.

69. Importante ressaltar que a comprovação de que o valor do contrato permanece 
economicamente vantajoso para a Administração deve ser precedida de análise entre os preços contratados e 
aqueles praticados no mercado, de modo a se concluir que a continuidade da contratação é mais vantajosa que 
a realização de uma nova licitação – considerando-se todos os custos envolvidos em um novo certame –, sem 
prejuízo de eventual negociação com a contratada para adequação dos valores àqueles encontrados na 
pesquisa de mercado (IN 05/2017, Anexo IX, item 4).

70. Esclarecido esse aspecto, remetemo-nos ao que dispõe a IN SEGES nº 05/2017, sobre a 
prorrogação do prazo de vigência, no seu Anexo IX, item 7.

71. É também de todo recomendável que o órgão apure a existência de custos fixos ou variáveis 
não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos, reunindo, assim, argumentos que viabilizem 
eventual negociação de preços por parte da autoridade, visando reduzir ou eliminar esses custos, como 
também reforçar o poder de barganha da Administração.

72. Sobre este ponto, caso se trate de serviços terceirizados, a Administração deve verificar e 
tomar as medidas necessárias para readequar os custos relativos à provisão a título de aviso prévio, a partir do 
segundo ano de execução contratual, conforme recomendação do TCU feita no Acórdão nº 1186/2017 – 
Plenário (ACÓRDÃO 1.186/2017 - Plenário; Relator: AUGUSTO SHERMAN; Processo: 
023.202/2014-9), nos seguintes termos (g. n.):

(...)

10. Conforme detalhadamente exposto pela unidade técnica, a jurisprudência deste 
Tribunal se firmou desde a prolação do Acórdão 3006/2010-TCU-Plenário quanto 
ao não cabimento do pagamento da provisão para aviso prévio após o primeiro 
ano da prestação dos serviços contratados. Uma vez que nos contratos analisados 
nesta auditoria ocorreu a continuidade desses pagamentos após a prorrogação da sua 
vigência, tais pagamentos são indevidos e devem ser cessados nos contratos em 
vigor, além de ser devida também a adoção das providências necessárias ao 
ressarcimento dos pagamentos indevidos.

11. Entendo pertinente, todavia, fazer um pequeno ajuste na proposta de 
encaminhamento formulada pela unidade técnica, no sentido de permitir que a cada 
ano adicional de execução contratual seja pago o valor correspondente a três dias de 
aviso prévio, de forma a adequar o Acórdão 3006/2010-TCU-Plenário à Lei 
12.506/2011. Dessa forma, o percentual devido a título de aviso prévio a partir do 
segundo ano de execução contratual passa a ser de 0,194%, ou seja, um décimo 
do valor máximo admitido pelo Acórdão 3006/2010-TCU-Plenário. Deve ser 
determinado, ainda, que nas contratações futuras do TRT6, deve estar previsto na 
minuta de contrato dos processos de contratação de mão de obra terceirizada que, se 
este for prorrogado após os primeiros doze meses, o adicional será incluído quando 
da prorrogação contratual. (grifos aditados)
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73. Sugere-se, ainda, que a Administração analise especialmente o valor atribuído a materiais e 
equipamentos e os respectivos prazos razoáveis de amortização, comparado com o prazo já decorrido de 
execução contratual, manifestando-se expressamente quanto a este ponto.

74. Por fim, deve-se verificar se os serviços contratados estão entre aqueles para os quais há um 
valor máximo fixado por ato regulamentar da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, sendo dever do Administrador, ou do seu setor técnico competente, apurar a 
adequação dos valores do presente contrato ao teto estipulado na norma (IN 05/2017, Anexo IX, item 11, a, 
e Portaria Nº 7, de 13 de abril de 2015, do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão ou outra que a substituir ou atualizar os valores nela estabelecidos).

e) anuência da contratada

75. Como o ajuste decorre de acordo de vontades entre as partes contratantes, é importante haver 
concordância prévia e expressa da contratada acerca da referida prorrogação, bem como com os seus termos.

76. Essa concordância pode ser suprida, logicamente, pela própria celebração do aditivo, mas 
cabe alertar para o risco, caso não seja observada certa antecedência, de a autoridade ser surpreendida com a 
declaração de desinteresse da contratada em prorrogar a avença, e então se ver diante da necessidade de 
ajustar uma contratação nova em um curto período de tempo, ou ficar sem o serviço prestado por certo 
período.

77. Recomenda-se, então, que essa anuência conste dos autos previamente, até para fins de 
eventual responsabilização da contratada por eventuais prejuízos causados, caso não confirme seu interesse 
posteriormente, à época da celebração da avença.

78. Ressalte-se, ainda, que a manifestação sobre o interesse na prorrogação de prazo de vigência 
contratual deve ser firmada por quem possui poderes para representar e assumir obrigações em nome da 
empresa contratada, seja diretamente, em decorrência dos atos constitutivos, seja indiretamente, por meio de 
procuração. Incumbe, pois, à Administração verificar se a pessoa que subscreve em nome da empresa 
contratada possui poderes para representá-la, nos termos do art. 47 do Código Civil (“obrigam a pessoa 
jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”).

f) manifestação do fiscal do contrato

79. Impende alertar que a nova IN SG/MPDG nº 05/2017, elenca diretrizes, especialmente em 
seus artigos 39 a 48, sobre as atividades de gestão e fiscalização dos contratos de prestação de serviço. Traz, 
inclusive, em seu art. 47, elementos para mensuração dos serviços prestados. Vejamos:

Art. 47. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 
quando for o caso:

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

VI - a satisfação do público usuário.

Page 13 of 24

06/06/2018file:///C:/Users/joao.scalia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.O...



80. No intuito de registrar que a contratada vem cumprindo com suas obrigações contratuais e 
exercendo suas atividades a contento, é indispensável a juntada ao processo da manifestação do fiscal do 
contrato, atestando os bons serviços prestados pela empresa.

81. Sobre este ponto, recomenda-se à Administração que faça constar nos autos manifestação 
meticulosa e fundamentada do fiscal do contrato, em que sejam relatadas informações sobre a regularidade 
e presteza na prestação dos serviços, relato de incidentes porventura ocorridos, ações executadas pela 
contratada objetivando a contenção e correção dos problemas, sugestões de melhoria em pontos que podem 
ser aperfeiçoados, dentre outros (conforme art. 67 da Lei 8.666/1993, artigo 47 da IN 05/2017 e alínea "b" do 
item 3 do Anexo IX da IN 05/2017). 

82. Ainda dentre as inovações trazidas pela IN nº 05/2017, está a obrigatoriedade da gestão e da 
fiscalização do contrato  apresentar o Mapa de Riscos, documento este que se caracteriza como a 
materialização do Gerenciamento de Riscos. O Gerenciamento de Riscos tem como objetivo identificar os 
principais riscos que possam comprometer a gestão contratual, avaliar os riscos identificados, tratamento dos 
riscos inaceitáveis e definição de ações para o tratamento dos riscos e de contingências.

83. A apresentação do Mapa de Riscos deverá ser observada inclusive para as prorrogações dos 
contratos inicialmente regidos pela IN nº 02/2008. Tal exigência se faz necessária, em virtude do disposto no 
art. 26, §1º, IV da IN nº 05/2017, já que a prorrogação da vigência contratual constitui-se em um evento 
relevante, in verbis:

Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos.

§1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação, pelo menos:

(...)

IV – após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização.

§2º Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo constante 
do Anexo IV.

g) que o prazo total de vigência não ultrapasse sessenta meses

84. Levando-se em conta, ainda, o que dispõe o artigo 57, II da Lei 8.666/1993, e em 
conformidade com a previsão contratual, a prorrogação poderá ser realizada desde que sua duração total não 
ultrapasse 60 (sessenta) meses.

85. Existe ainda a hipótese de prorrogação excepcional, prevista no § 4º do art. 57 da 
Lei 8.666/1993, em que o prazo total de vigência contratual extrapola referido limite:

"Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 
autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser 
prorrogado por até doze meses.”

86. Nesse caso, tal dispositivo autoriza a excepcional prorrogação desde que a autorização 
devidamente fundamentada seja lavrada pela autoridade superior e que o evento seja imprevisível, sob pena de 
ilegalidade da prorrogação pretendida.

87. Marçal Justen Filho esclarece que a hipótese prevista no § 4º independe de previsão no ato 
convocatório. Isto porque, “neste caso a prorrogação depende de evento extraordinário. Ora, a 
extraordinariedade do evento, que autoriza a prorrogação, impede sua previsão antecipada no ato 
convocatório” (In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 2010, pág. 729).
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88. Registre-se, ademais, que, a necessidade de atendimento aos preceitos contidos na 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N.º 117/2016, resultado da análise, pela Procuradoria-Geral Federal, 
das questões referentes à prorrogação excepcional de contratos administrativos de serviço continuado, por 
meio do PARECER n.º 07/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU:

Direito Administrativo. Contrato Administrativo. Serviço Continuado. 
Prorrogação Excepcional. Falta de Planejamento, Desídia ou Má Gestão.

I. A prorrogação excepcional de contrato administrativo de serviço continuado, nos 
termos do art. 57, § 4, da Lei nº 8.666/1993, só é admissível quando a ausência do 
serviço acarretar prejuízos consideráveis ao bom funcionamento do órgão ou da 
entidade contratante;

II. É admissível a prorrogação excepcional nos casos em que a ausência de um novo 
contrato resultar de falta de planejamento, de desídia ou de má gestão, situação na 
qual a autoridade superior àquela competente para assinar o contrato deverá 
determinar a apuração para a responsabilização de quem lhe deu causa;

III. O tempo da prorrogação excepcional deverá ser o estimado pela administração 
como o necessário para providenciar um novo contrato, limitado aos 12 (doze) meses 
previstos no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993;

IV. O termo aditivo de prorrogação excepcional deve consignar a possibilidade de 
extinção antecipada do ajuste no caso de o novo contrato ser assinado antes do tempo 
estimado.

89. Com efeito, a prorrogação excepcional demanda uma justificativa, inclusive, a respeito do 
tempo necessário à prorrogação, já que, nos termos do Parecer mencionado, prorrogar em caráter 
excepcional "significa dizer que seu tempo de duração deve ser o mínimo necessário para a Administração 
providenciar uma nova contratação. Por isso, o termo aditivo deve consignar a prorrogação pelo tempo 
estimado para realizar a nova contratação e ainda ressalvar a possibilidade de extinção antecipada do ajuste 
no caso de o novo contrato ser assinado antes do período previsto."

90. Outrossim, na hipótese de prorrogação em caráter excepcional, imperioso que os autos sejam 
submetidos à área competente da Agência que, nos termos do Regimento Interno da Agência, aprovado pela 
Resolução nº 5.810, de 03/05/2018, é a Auditoria, para fins de auxiliar a autoridade superior na decisão de se 
determinar ou não responsabilizações por eventuais "falta de planejamento, desídia ou má gestão".

h) se houver oferecimento de garantia, a necessidade de sua renovação

91. O prazo de validade da garantia deverá corresponder à duração da execução do contrato, mais 
90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, e deverá ser renovada e ter seu valor atualizado de 
acordo com a duração e o valor da contratação (IN 05/2017, Anexo VII-F, item 3). Portanto, deve haver a 
renovação da garantia caso tenha sido exigida quando da celebração do ajuste, bem como a 
complementação/adequação de seu valor, nos casos de alteração do valor do contrato.

92. Ressalte-se que, no caso de omissão no edital ou no contrato a respeito, o prazo para 
apresentação do comprovante de complementação do valor ou da renovação da vigência da garantia, 
adequados ao aditivo firmado, deve ser de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
órgão contratante, contados da assinatura do Termo Aditivo (IN 05/2017, Anexo VII-F, item 3.1, a).

i) manutenção das mesmas condições de habilitação exigidas na licitação

93. Nos termos do artigo 55, XIII da Lei 8.666/1993, a contratada deverá manter durante a 
contratação todas as condições de habilitação e qualificação que foram exigidas na licitação. Assim, cabe à 
autoridade verificar se a contratada ainda atende às condições que foram exigidas quando da realização da 
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licitação, consignando tal fato nos autos, o que inclui os requisitos de qualificação técnico-profissional 
eventualmente exigidos.

94. Os requisitos de qualificação técnico-profissional prescindem de nova averiguação, na 
generalidade dos casos, pois referem-se à comprovação da experiência acumulada anteriormente à 
contratação da empresa, para fins de demonstrar sua aptidão para a execução futura dos serviços 
licitados (Parecer CJU/RJ nº 1750/2013LC). Após a execução do contrato, é a manifestação do fiscal que 
atestará esse aspecto.

95. Ainda quanto à regularidade da empresa, recomenda-se atenção à possível aplicação de 
penalidade à contratada de declaração de inidoneidade, ou de suspensão no âmbito da União ou do próprio 
órgão contratante, que impedem a prorrogação, consoante dispõe o § 5º do artigo 30-A (ou IN 05/2017, 
Anexo IX, item 11, b).

96. Essa, inclusive, é a orientação da Procuradoria-Geral Federal, no item IV Conclusão 
DEPCONSU/PGF/AGU nº 50/2013, a qual, interpretada a contrario sensu, permite inferir que não se mostra 
possível a prorrogação fundada no inciso II do artigo 57 na hipótese da aplicação da sanção prevista no inciso 
III do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 ou do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. Confira-se, in verbis:

LICITAÇÕES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÕES

I. O ART. 87, III, DA LEI N° 8.666/93 PROÍBE A PARTICIPAÇÃO DE 
EMPRESAS EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DO ENTE RESPONSÁVEL 
PELA APLICAÇÃO DA SANÇÃO.

II. O ART. 7º DA LEI N° 10.520/02 SOMENTE VEDA A PARTICIPAÇÃO DE 
EMPRESAS EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EM TODA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL SE A PENALIDADE HOUVER SIDO 
APLICADA POR ENTE FEDERAL.

III. RESSALVADA A NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO POR FORÇA DE RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO OU 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE, A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO ART. 87, III, DA LEI N° 8.666/93 E DE 
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR DO ART. 72 DA LEI N° 
10.520/02 NÃO PROVOCA A RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO.

IV. A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 87, III, DA LEI N° 8.666/93 OU 
DO ART. 7º DA LEI N° 10.520/02 NÃO VEDA A PRORROGAÇÃO DOS 
PRAZOS DE CONTRATAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NAS 
HIPÓTESES DO §1º  DO ART. 57 E DO §5º DO ART. 79  DA LEI 
Nº 8.666/93. (grifo aditado)

97. Veja a propósito, trecho da fundamentação do Parecer nº 
08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU a respeito do assunto:

45. Por outro lado, quando a prorrogação representa uma verdadeira "renovação da 
contratação", situação semelhante a uma "nova contratação", há de se concluir que 
estaria vedada pela legislação, sob pena de  a Administração estar firmando ato 
equivalente a novo contrato com empresa suspensa ou impedida de participar de 
licitações.

46. Por exemplo, no caso da prorrogação do art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, explica 
Marcal Justen Filho que não se está diante de uma "prorrogação propriamente dita 
dos prazos", como a do art. 57, §1º, mas de uma verdadeira "renovação da 
contratação", pois há a necessária presença do elemento volitivo de ambas as partes 
para que a prorrogação se torne juridicamente válida:

Na disciplina original do inc. II do art. 57, não existia problema de alteração do prazo 
originalmente fixado. Afinal, o dispositivo facultava que a contratação fosse pactuada 
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desde logo por um prazo mais longo, sem qualquer referência à alteração do prazo de 
sua vigência.

Como visto, alterou-se a disciplina original e determinou-se que contrato poderia ser 
pactuado por um certo prazo, o qual poderia ser alterado posteriormente. Mas a nova 
redação adotada não esclareceu, de modo preciso, a natureza jurídica dessa 
modificação do prazo original. Adotou-se a terminologia "prorrogação", a qual é 
muito imprecisa.

Em principio, a prorrogação consiste na pura e simples alteração do prazo original de 
vigência, fixando-se um período de tempo mais longo para a execução das 
obrigações contempladas no contrato. Ora, a disciplina do art. 57, inc. II, não consiste 
propriamente numa prorrogação de prazo. Trata-se, muito mais, de uma renovação 
contratual. Assim se passa porque a "prorrogação" exige a concordância de ambas as 
partes, surgindo a alternativa para qualquer uma delas rejeitar a extensão da vigência 
por outro período de tempo.

Essa orientação se aplica inclusive hipótese do §4º

j) justificativa formal e autorização prévia da autoridade superior

98. Conforme disposto no § 2º do artigo 57 da Lei 8.666/1993, faz-se necessária a justificativa 
por escrito para a prorrogação, bem como a autorização prévia assinada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato.

99. No caso da ANTT, a competência para a prática do ato dependerá do valor total da 
contratação (ou anual, se o prazo de vigência for de 12 meses), conforme as alçadas e as competências 
estabelecidas da Portaria DG nº 390, de 26 de agosto de 2015, desta Agência Reguladora, ou a que lhe 
suceder.

Art. 3º Os limites de alçadas para a aquisição, alienação e locação de bens e 
contratação de obras e serviços, são os seguintes:

I – Superintendente de Gestão: até R$ 150.000,00(centos e cinquenta mil); e

II – Diretoria Colegiada: acima R$ 150.000,00(centos e cinquenta mil).

100. Quanto a este requisito, remete-se o leitor novamente ao subtítulo 2.4, devendo ser observada 
a necessidade de autorização ministerial, nos termos e limites estabelecidos no  Decreto 7.689, de 2 de março 
de 2012.

2.7 ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

101. Analisadas as exigências específicas impostas pelo art. 57 da Lei 8.666/1993, a atenção deve 
ser voltada para a instrução processual, sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações 
administrativas.

102. Assim, sem prejuízo dos documentos que já constam no processo, é necessário que a 
autoridade assessorada verifique e vele para que seja observada a devida instrução dos autos, atentando para 
as exigências da Lei nº 8.666, de 1993.

103. Aqui serão tecidas considerações acerca das determinações constantes dos mencionados 
diplomas legais.

a) previsão de recursos orçamentários 
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104. A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal (artigo 10, IX, da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992, e artigo 38 e 55 da Lei 8.666/1993).

105. Já quanto à declaração sobre a adequação orçamentária e financeira para fazer face às 
despesas, em conformidade com as normas constantes dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 04 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe fazer uma diferenciação, conforme  a ON AGU nº 
52/2014:

As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e 
destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as 
exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar Nº 
101, de 2000.

106. Desta forma, essa outra declaração depende da natureza do objeto, e no mais das vezes, em se 
tratando de um serviço contínuo, será destinado a manter uma ação governamental preexistente, com despesa 
já prevista no orçamento, dispensando a declaração de adequação orçamentária.

107. Em sendo uma hipótese excepcional de serviço contínuo que, ainda assim, se refira a uma 
criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas, haverá 
necessidade de, previamente à assinatura do termo aditivo, ser anexada aos autos a declaração exigida no 
artigo 16, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de incidência de seu art. 15.

b) designação dos agentes competentes para o presente feito

108. É juridicamente importante que conste no processo as publicações dos atos de nomeação ou 
designação dos agentes competentes para a atuação administrativa. Para se evitar maiores gastos e 
repetições, é juridicamente válida a mera citação destes atos, bem como dos atos normativos que estabelecem 
as competências da autoridade e dos demais agentes administrativos, a fim de que, em caso de futura 
auditoria, reste comprovado nos autos, desde já, que os atos processuais foram praticados por aqueles que 
efetivamente detinham as atribuições correspondentes.

c) regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais requisitos

109. A regularidade fiscal e trabalhista da contratada também deve ser comprovada nos autos, 
como condição imprescindível à manutenção da contratação, mediante a apresentação das certidões exigidas 
no art. 29 da Lei 8.666/93, no caso de inexistência ou não atualidade dos registros no SICAF. A propósito, 
vale citar o seguinte precedente do TCU (Acórdão 260/2002 – Plenário):

Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos 
de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa 
contratada de:

Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 
1991);

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, 
de 1997); e

Certificado de Regularidade do FGTS (CEF)(art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990)".

110. Registre-se, neste ponto, que, desde o dia 03 de novembro de 2014, as certidões que fazem 
prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no 
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, foram unificadas em um 
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único documento, nos termos do que foi previsto na na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada 
pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014.

111. Ademais, deve ser juntada, também, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que fora 
instituída e passou a ser obrigatoriamente exigida, a partir da Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, conforme 
previsto no inciso IV do art. 27 da Lei 8.666/1993.

112. Ainda quanto à regularidade fiscal da Contratada, devem ser juntadas: a) a consulta ao 
CADIN, conforme determina o art. 6º, da Lei nº 10.522/2002; b) a consulta ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência; c) a consulta ao Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ; e d) Cadastro Integrado de 
Condenações por Ilícitos Administrativos (CADICON), do TCU.

113. Neste particular, a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa do CNJ deve ser feita tanto em relação à empresa contratada quanto em relação 
aos sócios administradores apontados nos respectivos atos constitutivos, com vistas a garantir a eficácia de 
eventuais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/1992, e para fins de observância das vedações 
constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

114. Sobre os documentos que tratam da regularidade da entidade contratada, caberá à 
Administração zelar pela sua atualização e demonstração da inexistência de qualquer impedimento para 
contratar. Assim, recomenda-se que, caso algum dos documentos estejam com validade expirada, seja 
providenciada nova consulta aos Sistemas ou, na hipótese de impossibilidade de acesso, seja feita consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais dos órgãos e/ou entidades responsáveis pela emissão das respectivas certidões, 
juntando-se aos autos os comprovantes de regularidade emitidos.

115. Ainda quanto à consulta ao SICAF, havendo registro de sanções administrativas em desfavor 
da empresa contratada, recomenda-se a juntada aos autos do respectivo extrato de registro de ocorrências nele 
constante, devendo a Administração verificar e atestar se o alcance dos efeitos das sanções porventura 
registradas alcançam a contratação cuja prorrogação de prazo de vigência se pretende.

116. Ademais, não se pode deixar de cumprir outros comandos, nas situações em que for cabível.

117. Assim, deve-se providenciar a juntada da declaração do fornecedor prevista na Lei nº 
9.854/1999 (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), tal como exige o art. 
27, V, da Lei nº 8.666/93.

118. Caso se trate de prorrogação de contratação direta (por dispensa ou inexigibilidade), nos casos 

em que for legalmente permitida, deve ser observado o comando do artigo 3º, § 3o do Decreto nº. 7.203/2010, 
que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

119. A Administração também deverá observar o que impõe o artigo 17 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2018 (Lei nº. 13.473/2017):

Art. 17. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

(...)

VII - pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer 
fontes de recursos; 

(...)
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XII - pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou 
de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

120. De logo, observa-se que a referência ao dispositivo deverá ser atualizada, sempre que ele for 
repetido nas futuras Leis de Diretrizes Orçamentárias.

121. Dessa forma, deve a Administração certificar-se acerca da regularidade trabalhista e fiscal da 
futura contratada, bem como quanto aos demais requisitos acima expostos, no momento da assinatura do 
ajuste (ou outro instrumento equivalente, na forma do artigo 62 da Lei nº 8.666/93), devendo ser juntada aos 
autos a comprovação da mencionada regularidade.

2.8 MINUTA DE TERMO ADITIVO

122. O termo aditivo deve conter as cláusulas mínimas necessárias para sua compreensão e 
eficácia.

123. Destaca-se, nesse sentido, a cláusula que prorrogue o prazo de vigência estabelecido 
originariamente no contrato, o que é feito não pela correção do que está ali escrito (“onde se lê, leia-se...”), 
porque o que foi estabelecido ali é válido e eficaz, mas sim por meio de uma disposição específica do aditivo, 
em sua cláusula primeira, que consigne a prorrogação do prazo inicial e o novo período de vigência, 
considerando o sistema data-a-data.

124. Deve conter, também, se for o caso, cláusula sobre a renovação ou complementação da 
garantia, caso exigida inicialmente, bem como os novos valores e a data dos respectivos efeitos financeiros, 
caso tenha havido alteração nesse sentido.

125. Em havendo diferenças a serem pagas retroativamente, pode-se prever o valor total e, 
inclusive, a forma de pagamento.

126. Ressalte-se que o termo aditivo deve indicar a dotação orçamentária e, eventualmente, a 
cláusula que ressalve a preclusão, caso o reajuste ou repactuação já tenham sido pedidos.

127. Ademais, quaisquer outras alterações contratuais não relacionadas unicamente à prorrogação 
do prazo de vigência devem ser comunicadas previamente à contratada, em atenção ao art. 28 da Lei 9.784, de 
29 de janeiro de 1999, e submetidas à apreciação desta Procuradoria, conforme explicitado no tópico sobre 
cabimento do presente parecer referencial.

128. Também, deverá a Administração zelar pela uniformidade de preceitos contidos na minuta do 
Termo Aditivo com as constantes no contrato original e no termo de referência (ou projeto básico, se for o 
caso), sobretudo nos tópicos que tratam dos mesmos assuntos, a fim de manter a clareza e a precisão exigidas 
no § 1º do art. 54 da Lei 8.666/1993.

129. No ensejo, registra-se que a minuta do termo aditivo de prorrogação aprovada pela PF-ANTT 
encontra-se anexada a este Parecer.

130. Por fim, é necessária a publicação do aditamento contratual na Imprensa Oficial, nos termos 
do art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
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2.9 DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, NOS AUTOS PRÓPRIOS, PARA 
FINS DA DISPENSA PREVISTA NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55/2014 E NA PORTARIA 
PGF Nº 262/2017

131. Para justificar a dispensa de remessa das demandas de prorrogação de vigência para exame 
por parte da Procuradoria Federal, a Administração da ANTT deverá juntar aos respectivos autos uma cópia 
do presente Parecer Referencial, e promover a devida manifestação atestando que o caso concreto se amolda 
aos termos da manifestação jurídica referencial, e de que foram satisfeitas as exigências formais e 
documentais correspondentes à regularidade do procedimento de prorrogação.

2.10 DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RELATIVA AO PROCEDIMENTO DE 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

132. A título de orientação resumida, indicamos objetivamente os procedimentos básicos para tal 
desiderato, sem prejuízo à adoção da lista de verificação (check list), constante no endereço eletrônico da 
AGU na Internet, para efeito da regularidade da instrução processual, na forma a seguir:

a) Formalização do procedimento nos mesmos autos do processo administrativo de 
contratação (ON AGU nº 02/2009);

b) Manifestação de interesse da contratada em prorrogar a vigência contratual;

c) Manifestação do fiscal do contrato atestando a regularidade do serviço, a 
justificativa técnica para a prorrogação e a manutenção das condições mais 
vantajosas;

d) Realização de pesquisa de mercado a fim de verificar se os preços contratados 
permanecem vantajosos ou justificativa quanto à sua prescindibilidade;

e) Juntada do Mapa de Riscos atualizado;

f) Verificação da situação de regularidade da empresa junto aos cadastros oficiais 
(Sicaf, Cadin, CNIA/CNJ, CEIS/CGU, TCU, e CND/TST);

g) Avaliação, pela Administração, da higidez do vínculo contratual, na forma da ON 
AGU nº 03/2009, da existência de previsão contratual ou editalícia da possibilidade 
de prorrogação, do caráter contínuo do serviço contratado, do respeito ao limite 
máximo total de vigência  em 60 (sessenta) meses, e da necessidade de renovação da 
garantia contratual;

h) Declaração de disponibilidade orçamentária;

i) Autorização de que trata o  Decreto nº 7.689/2012;

j) Autorização da autoridade competente de acordo com normativo interno da ANTT;

k) Juntada de cópia do Parecer referencial;

l) Manifestação da Administração, atestando que o caso concreto se amolda aos 
termos da presente manifestação jurídica referencial, e de que foram satisfeitas as 
exigências formais e documentais correspondentes à prorrogação do prazo de 
vigência contratual;

m) Empenho da despesa e formalização do ajuste; e

n) Utilização da lista de verificação, disponibilizada pela Advocacia-Geral da União.

133. A Administração haverá de zelar pela legitimidade documental, pelos meios cabíveis, 
exigindo as autenticações notariais ou procedendo às conferências administrativas em repositórios oficiais, 
conforme o caso.

3. CONCLUSÃO

134. Em face do exposto, uma vez atestado pelo órgão assessorado que o assunto do processo é 
tratado nesta manifestação referencial, bem como certificado o cumprimento das orientações acima exaradas, 
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é juridicamente possível dar prosseguimento ao processo, visando à prorrogação dos prazos de vigência dos 
contratos administrativos de serviços prestados de forma contínua com ou sem o regime de dedicação 
exclusiva de mão-de-obra, com fulcro no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, sem submeter os autos à 
PF/ANTT, consoante Orientação Normativa nº 55, do Advogado-Geral da União e Portaria n. 262, de 05 de 
maio de 2017, da Procuradoria-Geral Federal - PGF.

135. Dessa forma, apenas se houver assunto referente a prorrogações deste tipo que não esteja 
abordado nesta manifestação e/ou houver dúvida jurídica quanto a pontos específicos, é que será necessário o 
envio do processo a esta PF-ANTT.

136. Sugere-se, em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Portaria PGF nº 262/2017, que, após a 
aprovação pelo Senhor Procurador-Geral da ANTT, a presente manifestação jurídica referencial seja 
disponibilizada na página da Procuradoria Federal junto à ANTT, no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da 
União e encaminhada à autoridade assessorada para que possa utilizá-la.

À consideração superior.

Brasília, 21 de maio de 2018.

(assinado eletronicamente)

RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS

Procuradora Federal

(assinado eletronicamente)

ANDRÉ BULHÕES MACHADO

Procurador Federal

(assinado eletronicamente)

GISELE MOREIRA DE OLIVEIRA CÂMARA COSTA

Procuradora Federal

Brasília/DF,    de maio de 2018.

1. Ciente e de acordo.
2. Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral para análise e manifestação.

(assinado eletronicamente)

CELYVANIA MALTA DE BRITO

Procuradora Federal

Subprocuradora-Geral de Matéria Administrativa

Brasília/DF,     de maio de 2018.

1. Aprovo o presente Parecer.
2. Disponibilize-se na página da Procuradoria Federal junto à ANTT, no sítio eletrônico da 

Advocacia-Geral da União.
3. Encaminhe-se ao Gabinete do Diretor-Geral.
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(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS GALINDO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br 
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00773001846201853 e da chave de acesso 
082aff3a

Notas

1. ^ RIBEIRO, Ricardo Silveira, Terceirizações na administração pública e equilíbrio econômico dos 
contratos administrativos: repactuação, reajuste e revisão. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 234-235.

Documento assinado eletronicamente por GISELE MOREIRA DE OLIVEIRA CAMARA COSTA, de 
acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível 
com o código 132601253 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário 
(a): GISELE MOREIRA DE OLIVEIRA CAMARA COSTA. Data e Hora: 21-05-2018 17:55. Número de 
Série: 13630126. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

Documento assinado eletronicamente por CELYVANIA MALTA DE BRITO, de acordo com os normativos 
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 132601253 no 
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CELYVANIA MALTA 
DE BRITO. Data e Hora: 21-05-2018 17:58. Número de Série: 1734407. Emissor: Autoridade Certificadora 
SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS, de 
acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível 
com o código 132601253 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário 
(a): RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS. Data e Hora: 21-05-2018 17:42. Número de 
Série: 1769480. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE BULHOES MACHADO, de acordo com os normativos 
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 132601253 no 
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRE BULHOES 
MACHADO. Data e Hora: 21-05-2018 17:57. Número de Série: 13192319. Emissor: Autoridade 
Certificadora SERPRORFBv4.
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Documento assinado eletronicamente por MARCIO LUIS GALINDO, de acordo com os normativos legais 
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 132601253 no 
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MARCIO LUIS 
GALINDO. Data e Hora: 29-05-2018 21:36. Número de Série: 1277447. Emissor: Autoridade Certificadora 
do SERPRO Final v4.
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