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ACÓRDÃO AC - CON Nº  00019/2015 - TCMGO - PLENO 

Processo n° 09372/2015 

Município São Simão 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – Prorrogação de contratos administrativos 

Período de Referência 2015 

Consulente Márcio Barbosa Vasconcelos (Prefeito) 

CPF nº 957.079.801-72 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 2. 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 3. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. APLICABILIDADE. 4. MODALIDADE LICITATÓRIA. ALCANCE DO LIMITE 
DO ART. 23 DA LEI Nº 8.666/1993. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 5. SELEÇÃO DA MODALIDADE. CRITÉRIO. VALOR RELATIVO AO 
PRAZO MÁXIMO. 6. CONVITE. PRORROGAÇÃO. SUPERAÇÃO DO VALOR DA 
MODALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Conhece-se da consulta que cumpre os requisitos de admissibilidade. 

2. Desde que previsto no edital e no contrato, é possível a prorrogação contratual nos 
termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993; 

3. Após a prorrogação contratual, é possível aplicar as cláusulas de reequilíbrio 
econômico-financeiro, desde que previsto no edital, solicitado pela empresa e devidamente 
justificado, conforme art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993; 

4. Não é possível a celebração de termo aditivo contratual (prorrogação contratual) 
quando o contrato é oriundo de modalidade licitatória que já atingiu o limite legal definido 
no artigo 23 da Lei nº 8.666/1993; 

5. A seleção da modalidade licitatória deve levar em conta o valor para o prazo máximo 
que se deseja para a prestação dos serviços;  

6. Em se tratando de Convite, a prorrogação não pode ultrapassar o valor máximo para a 
modalidade. 

 Trata-se de Consulta formulada pelo senhor Márcio Barbosa 

Vasconcelos, Prefeito de São Simão, autuada em 16/5/2015, com o seguinte teor: 

[...] 

Simulação: 

O Município realizou um contive para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção dos veículos. A frota, a época da contratação era de 70 
veículos. 
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O valor final da contratação foi firmado em R4 70.000,00 (Setenta mil reais) – valor 
global do Contrato. 

O valor unitário para manutenção de cada veículo foi finalizado em R$ 1.000,00 (Hum 
mil reais). 

Pergunta-se: 

1) Desde que previsto no edital e contrato, após o interregno de 12 meses, é possível a 
prorrogação contratual nos termos do art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93? 

2) Em caso afirmativo, após a prorrogação contratual, é possível aplicar as clausulas 

de reequilíbrio econômico-financeiro, desde que previstas no edital, solicitado pela empresa e 

devidamente justificado, conforme alínea “d” do art. 65 da Lei nº 8.666/93? 

3) Em caso afirmativo ao questionamento “A”, é possível aplicar o § 1º do art. 65 ao 
novo contrato? Exemplo: o Município, a época da Licitação, tinha 70 veículos. Após o 
interregno de 12 meses, foram adquiridos outros 12 veículos. Como valor contratado para a 
manutenção de cada é de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), o novo contrato seria de R$ 82.000,00 
(oitenta e dois mil reais). 

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 410/2015-GCSICJ do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior, Relator, para: 

I - CONHECER da consulta, pelo cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II - RESPONDER ao Consulente, em decorrência da análise de mérito:  

a) desde que previsto no edital e no contrato, é possível a 

prorrogação contratual nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993; 

b) após a prorrogação contratual, é possível aplicar as cláusulas de 

reequilíbrio econômico-financeiro, solicitado pela empresa e devidamente justificado, 

conforme art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993; 

c) na situação hipotética apresentada não é possível a celebração de 

termo aditivo contratual (prorrogação contratual) quando o contrato é oriundo de 

modalidade licitatória que já atingiu o limite legal definido no artigo 23 da Lei nº 

8.666/1993; 

d) a seleção da modalidade licitatória deve levar em conta o valor 

para o prazo máximo que se deseja para a prestação dos serviços;  
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e) em se tratando de Convite, a prorrogação não pode ultrapassar o 

valor máximo para a modalidade; 

III - ENCAMINHAR ao Consulente as cópias deste Acórdão, do 

Relatório e Proposta de Decisão que o fundamenta, nos termos da Lei nº 

15.958/2007 e do Regimento Interno. 

 À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 17 dias de dezembro de 2015. 

Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

Votantes: 

Maria Teresa F. Garrido Santos Sebastião Monteiro 
Conselheira Conselheiro 

Francisco José Ramos Nilo Resende 
Conselheiro Conselheiro 

Daniel Goulart Joaquim Alves de Castro Neto 
Conselheiro Conselheiro 

Não 
votante: Irany de Carvalho Júnior 

Conselheiro em Substituição 
Relator 

Presente: Fabrício Macedo Motta   Ministério Público de Contas 
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