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Senhor Procurador-Geral,
 
 
                 Trata-se de solicitação de análise desta Procuradoria-Geral, formulada pela Srª.

Gestora do Contrato nº 11/2016 (0140334), quanto à viabilidade jurídica de sua prorrogação, pelo prazo
de 180 dias.

 
                  Aduz que, por razões de ordem técnica, houve atraso na implantação da solução de

tecnologia contratada para gestão do FASCAL, resultando em ajuste no respectivo cronograma físico-
financeiro, registrando, ainda, que, “apesar de serem previstos 42 pagamentos mensais, durante a vigência
de 48 meses, essa quantidade poderia ser reduzida para se ajustar à extensão da fase de implantação e
migração, sem desembolso nos meses em que a solução de TI não estivesse plenamente operacional”.

 
               Alega, outrossim, que, em face do atraso na implantação da solução de tecnologia,

“haverá saldo contratual pouco superior a R$ 340.000, que não poderão ser executados até o final da
vigência do contrato em 1º de agosto de 2020, data em que o contrato completa 48 meses. Sem a
prorrogação, a Administração Pública portanto não poderá usufruir plenamente dos benefícios esperados
para essa contratação de 2016”.

 
                  Por fim, assevera que “a data do pregão da nova contratação demandada pelo

FASCAL e instruída no processo 00001-00003066/2020-85, para a prestação de serviços de auditoria
médica e financeira, atendimento telefônico, dentre outros. Esse certame está agendado para 3 de julho de
2020, próximo ao fim do Contrato nº 11/2016, e há risco de intercorrências ou atrasos na seleção do
fornecedor e no processo de migração para a plataforma adotada pelo futuro contratado, eventos
especialmente amplificados pela quarentena”.

 
                  Por cautela, entende a i. consulente oportuna e necessária a prorrogação da vigência

do Contrato nº 11/2016 pelo prazo adicional de 180 dias, fundamento do presente pedido de análise.
 
                  Brevemente relatado, passo a opinar.
 
                  Consoante de verifica do exame dos autos do Processo nº 001-000443/2014, por meio

do Pregão Eletrônico nº 14/2016, promoveu-se a contratação da empresa RESEK FERREIRA INFORMÁTICA



LTDA, para a prestação de “solução de tecnologia de informação para gestão do FASCAL, contemplando
sistema aplicativo em nuvem licenciado no modelo de subscrição, serviços técnicos de implantação e
migração, treinamento, garantia e suporte técnico” (Contrato nº 11/2016).

 
                  Nada obstante o prazo de vigência contratual fixado inicialmente em 48 meses,

constata-se que o objeto da avença não se limita à mera utilização de programa de informática,
regulada nos termos do art. 57, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993.

 
                  Com efeito, a par da disponibilização do sistema de informática, contrataram-se

diversos serviços técnicos para execução de forma contínua, correlatos com a implantação da solução de
tecnologia da informação, a saber: migração e integração de dados, operação assistida, suporte técnico,
manutenção adaptativa e treinamento.

 
                  Logo, em tese, cuidando-se de serviços executados de forma contínua, o contrato em

exame pode ter sua duração prorrogada nos termos do permissivo do art. 57, inc. II, da Lei nº
8.666/1993, condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração e
limitada a sessenta meses.

 
                  Digno de nota que o instrumento convocatório do certame licitatório assentou a

vigência de 48 meses, prorrogáveis nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93 (item 13.7 do Edital).
 
                  Portanto, afigura-se, em tese, juridicamente viável a prorrogação do prazo de vigência

do Contrato nº 11/2016, por 180 dias, desde que atendidos, em instrução própria, os requisitos
específicos, quais sejam: previsão editalícia, prorrogação dentro do prazo de vigência, demonstração da
vantajosidade para a Administração Pública, anuência prévia do contratado, comprovação da existência de
recursos orçamentários, respeito à modalidade licitatória (não aplicável ao caso), e formalização mediante
termo aditivo.

 
                  Aliás, já se manifestou o Tribunal de Contas da União a respeito:
 

Logo, é necessário que toda e qualquer prorrogação de prazo contratual observe, no
mínimo, os seguintes pressupostos: existência de previsão para prorrogação no edital e no
contrato; objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação; interesse da
Administração e do contratado declarados expressamente; vantajosidade da prorrogação
devidamente justificada nos autos do processo administrativo; manutenção das condições de
habilitação pelo contratado; preço contratado compatível com o mercado fornecedor do
objeto contratado. (in Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos:
Orientações Básicas. 4ª edição revisada, atualizada e ampliada. Brasília: TCU, Secretaria de
Controle Interno, 2010, p. 765).
 

                  Isso posto, opino pela possibilidade jurídica de prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 11/2016, por 180 dias, atendidas as condições específicas em procedimento administrativo
próprio.

 
                  É o parecer, sub censura.
 
 
 

LUIS EDUARDO MATOS TONIOL

Procurador Legislativo
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