
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - AGÊN IA 
NÚCLEO DE CONTRATOS CONVÊNIOS 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 014/2016 - AGÊNCIA AMAPÁ 

/7  
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PRIMEIRO. TERMO ADITIVO AO CONTRATO `1 4.5S 
014/2016, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE -3, 
NOVEL, 'QUE ENTRE SI CELEBRAM A 	i- 
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO 	- 
ECONÔMICO DO AMAPÁ E A EMPRESA H. 
DE C. SILVA DOS SANTOS-ME. 

Pelo presente Instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um 
lado corno LOCATÁRIA a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO AMAPÁ — AGÊNCIA AMAPÁ, inscrita no CNPJ/MF n°22.918,796/0001-07, com 
sede na Avenida Cônego Domingos Maltês, 196, bairro Trem, em Macapá/AP, CEP 
68.901-050, neste ato representada por sua Presidente, a senhora TÂNIA MARIA DO 
S. R M. SOUSA, brasileira, solteira, portadora da C.I 018658, CPF 207.173.932-91, e 
por seu Diretor de Gestão Estratégica, o senhor PAULO ROBERTO FERREIRA 
CHAGAS, brasileiro, portador de Cédula de Identidade n° 002600 — SSP/AP, CPF n° 
179.803.482-49, residentes e domiciliados em Macapá/AP, nomeados conforme 
Decretos n° 0449/2013 e 5387/2015, respectivamente, e de outro lado, como 
LOCADORA a empresa II. DE C. SILVA DOS SANTOS-ME, CNPJ/MF n° 
24.968.656/0001-60, situada na Rua Odilardo Silva, 1186 — Sala D — Bairro Central, em 
Macapá/Ap neste ato representada pela senhora HELLEN DE CASSIA SILVA DOS 
SANTOS, inscrita no CRECI PA/AP 12. Região sob o n° 5822 resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo ao Contrato n° 014/2016-Agencia Amapá, em decorrência do 
Processo Administrativo n°. 06.202.00170/2018, mediante sujeição às seguintes 
cláusulas contratuais: 

• • 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

1, 	O p;esente Terrho Aditivo do Contratj n° 0] 4/2016 decorre do Processo n° 

02,202.00170/2018, 14i 8.666/93 e suas lilterações e Parecer n° 722/2018- 

PLCCfPGE/AP. 

CL.ÂnC.ISI—JrAiÉGUNDA  — DO OBJETO 

2, 	O presente Termo Aditivo tem como objto a alteração da "Cláusula Segunda — 
Do Prazo de Vigência e Renovação", que passará' a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA SEGUnA — DO PRAZO DE VIÔENCL4 E RENOVAÇÃO 

2.1 O prazo' de vigência do presente Contrato de Locação é de 12 (doze) meses, a partir 
de 0.1 de setembro dc 2018, podendo ser prorrogado mèdiante acordo entre as partes, 

\\/ 
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• 
limitado sua duração a5SO (sessenta) meses. 

CLÁUSULÁ TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condiOes estabelecidas no contrato inicial, ".':, \I• 

	

firmado entre as partes.: 	 ç 	 » 
-,•:. 

. 	 .; : 	, 	 a 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado lavrou-se o presente termo aditivo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 
lidas, sào aSsinadas pelos representantes das pártes, LOCATÁRIA e LOCADORA, e 
pelas testemunha abaixo. 

Macapá-AP, 01 de setembro de 2018.. 
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PROC.N°06.202.00170/2019-Agéncia Amapá 

   

Procuradoria de Licitações. Contratos e Convênios 

PARECER JURÍDICO N°.. '3-ola,  /2018 — PLCC/PGE/AP 

PROCESSO N°: 06.202.00170/2018 

PROCEDÊNCIA: Agência de Desenvolvimento Econômico- Agência Amapá. 

ASSUNTO: Contrato. Aditivo. Exame da minuta do Aditivo. 

EMENTA: 1° Termo Aditivo ao 

Contrato n° 014/2016 — Agência 

Amapá. Prestação de Serviço. 

Locação de imóvel. Prorrogação do 

prazo de vigência por mais doze 

meses. Possibilidade. Diligências e 

Recomendações. 	 Parecer 

Condicionado. 

Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral, 

RELATÓRIO 

Trata-se. de consulta formulada pela Agência de Desenvolvimento 

Econômico- Agência Amapá, que busca análise do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 

014/2016 — Agência Amapá (fl. 59-60), firmado com a empresa H. de C. Silva dos Santos, 

cujo objeto é a locação de um imóvel no município de Macapá/AP, para atender as 

necessidades da Agência Amapá, por mais.12 (doze) meses, com valorL  anual de R$ 

216.000,00 (duzentos e dezesseis mil), fl. 42. 

Procuradoria-Geral do Estado do ArnapáAv. Antonio Coelho de Carvalho, n2396 — Bairro: Centro — Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096) 3131-2813 / 3131-2828. 
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PROCW06.202.00170/2018-Ageno 

Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 
O presente processo está instruído com informações relativas a cont 

iniciai, formalizações pra prorrogação, interesse das partes e previsão orçamentárias. 

Deixo de relatar minuciosamente os documentos anteriores, porque cons 

parecer jurídico dessa PGE e registro que o presente exame incide apenas sobre a minuta 

do 10  termo Aditivo do contrato n° 014/2016 — Agência Amapá. Assim, importa examinar os 

seguintes documentos: 

Mamo. 015/2018-NCC/AGÊNCIA AMAPÁ- informando a vigência do contrato 

(f1.02); 

Cópia do Contrato Principal (fls.03-08) com Extrato de Publicação do 

Contrato 014/2016 publicado no DO n°6300 de 13/10/2016(fis.09-11); 

Cópia do DOE no. 6301- designação de fiscal do contrato (fls. 12-14); 

Meno n°. 41/2018-DGPSUCEAF (fls. 15-16); 

Ofício n°. 206/2018-GAB/AGÊNCIA AMAPÁ- solicitando prédio à SEAD (fl. 

17) 

Ofício n°. 3.968/2018-GAB/SEAD-. disponibilizando prédio para adaptações 

(fl. 18) 

Pesquisa de Mercado (fls. 19-31); 

Mapa Comparativo de preços (fl. 32); . 

1) Relatório do fiscal do contrato (fls. 34-36); 

Informação orçamentária (fl. 39)1; 

Justificativa para prorrogação (fls. 41-43); 

I) Autorização de autoridade competente (f1.45); • 

Manifestação da Empresa para prorrogação de prazo (fls. 47-49v); 

Contrato de Administração do imóvel (fls. 48-49v); Documentos pessoais 

da proprietária da empresa (fl. 50); 

Título de Domínio (fl. 51-52); Certidão de Valor Venal (fls.53-54); 

3  Diligência- falta QDD do SIPLAG 

Procuradoria-Geral do Estado do AmapáAv. Antonio Coelho de Carvalho, n5  396— Bairro: Centro — Macapá/A?, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096)3131-2813 / 3131-2828. 
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Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 

Minuta do Primeiro Termo Aditivo (fls.59-60); 

Certidões de Regularidade da Empresa (fls. 61-63)- Certidão Nega 

Receita Federal (fl.61); Certificado de Regularidade do FGTS- CR 

62);2  

Check List (fls. 64-65);Manifestação do Assistente (fls.66-69); 

Ofício 689/2018-GAB/Agência Amapá — Encaminhando processo para 

análise (fl. 70); 

Cópia do Parecer Jurídico n°.1094/2016-PÇCC/PGE/AP (fls. 72-82) 

QDD Siplag (f1.83). 

Nesse estado recebi o processo com 83 (oitenta e três) páginas numeradas 

e rubricadas para exame e parecer, em apenas um volume, nos moldes do art. 38, 

Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/1993. 

II— FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação 

toma por base, exclusivamente, os elementos que constam nos autos do processo 

administrativo em epígrafe. O exame pela Procuradoria-Geral do Estado se fundamenta no 

art. 132 da Constituição Federal de 1988, no Art. 1533  da Constituição do Estado e na Lei 

Complementar n° 089/2015 (art. 2°), que atribuem à PGE as atividades de 'consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

Acrescento que, enquanto órgão de consulta e assessoramento jurídico do 

Estado do Amapá, o exame e aprovação pela Procuradoria-Geral do Estado são 

obrigatórios, na forma do artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993 e do Decreto 

Estadual n° 2832/2012. No entanto, a manifestação da PGE é estritamente sob o prisma 

jurídico, não lhe competindo adentrar na .conveniência e na oportunidade dos atos 

2  Diligéncia- Paha Certidão de Nada Consta de Débitos Trabalhistas 
3  Art. 153. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à administração pública estadual que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa de seus direitos e 
interesses na área judicial e administrativa, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Enecutivo, 
bem como exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.  

3 
Procuradoria-Geral do Estado do ArnapáAv. Antonio Coelho de Camaliterréte396 - Bairro: Centro - Macapá/AP, CEP: 68,900-015. 

Tel.: (096) 3131-28131 3131-2828. 
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praticados no âmbito das Secretarias, nem analisar aspectos de nátureza eminente 

técnica. 
45- 

Esclareço de antemão que os entendimentos do Tribunal de Contas da Unfflist5., 5, 

(TCU) - citados neste parecer - devem ser acatados pelos órgãos do Estado, pois é 

obrigatória a vinculação às decisões da Corte de Contas, em matéria que envolve tema 

de caráter geral sobre licitação e contratos, Conforme prevê a SÚMULA TCU n° 222: 

As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas 
gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, 
devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos 

. Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

II. 1 DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: FUNDAMENTO LEGAL 

Depreende-se dos autos que o propósito da presente prorrogação é preservar 

a locação do bem e, por consequência, assegurar a continuidade' dos serviços ,públicos 

oferecidos pela Agência Amapá 

É valioso frisar que a relação- dê locação é regida predominantárrente por 

norma de _direito privado. Logo, não são todas as regraà da Lei n.° 8.666/93 que devem ser 

observadas, apenas aquelas que a lei expressamente mencionou, senão vejamos: 

Art. 62. (...) 

§ 3 Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas 

gerais, no que couber: 

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder 

Público seja locatário, e aos demais cujo ,conteúdo seja regido, 

predominantemente, por norma de direito privado; 

Com efetto, não há necessidade de observar as exigências contidas no art. 

57, § 2°, da Lei n.° 8.666/934, nem de pesquisa de mercado. Neste sentido, aséevera Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro5: 

4  "Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato" 
5  Contratos. Prazo de Duração. Interpretação-do Artigo 57, In Temas Polêmicos Sobre Licitações e  

Procuradoria-Geral do Estado do ArnapáAv. Antonio Coelho de Carvalho, n5396 — Bairro: Centro — Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096) 3131-2813 /3131-2828. 
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PROC.N°06.202.00170/2018-Agência Amapá 

Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 
"os contratos de direito privado celebrados pela Administração, po 

art. 62, § 3°, que manda aplicar aos "contratos de .seguro, de fina 

de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos de 

conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito pn 

disposto nos arts. 55 e 58 a 61, o que exclui, expressamente, o art. 56, 

pertinente à exigência de garantia, e o art. 57, pertinente aos prazos.". 

. 	Importa destacar ainda que o Contrato n° 01412016 — Agência Amapá foi 

celebrado mediante DISPENSA .DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, inciso X da 

Lei n° 8.666/93, nos processo administrativo 06.202.00080/2016, conforme Parecer 

Jurídico n° 1094/2016-PLCC/PGE/AP. 	• 

II. 2— DOS REQUISITOS 

São requisitos para prórrogar: 

Vigência: Somente se prorroga contrato dentro do prazo (Decisão TCU 

451/2000-Plenário: Não se deve prorrogar contratos após o encerramento de sua vigência, 

uma vez que tal procedimento é absolutamente nulo). Logo, o caso permite a prorrogação, 

já que o contrato está vigente. 

Por outro lado, vejo que o contrato original foi firmado para vigência de 24 

meses, o que coaduna com a legislação, visto que se tratar de trelação regida 

predominantemente pela lei de locação, o prazo de vigência não está adstrito ao caput 

do Art. 57, II. Vejo que o aditivo ora em análise prevê a prorrogação por mais 12 meses, 

que perfaz o total de 36 meses, ainda longe do limite legal de 60 meses. Neste caso, 

recomendo a aditivação por Prazo semelhante ao do contrato inicial, visto que, como já dito 

alhures, tratar se de relação regida predominantemente pela lei de locação, isso é, claro 

deve ser avaliada a conveniência da Agência Amapá, visto ser esta a única conhecedora 

das reais necessidades de estrutura. Justifico tal recomendação para que se tenha maior 

prazo para as futuras 'adaptações de prédio próprio. Ressalte se, que a medida espelha 

eficiência e evita que a cada 12 meses o processo retorne para prorrogação. 

Contratos. 3aed. Molheiras Editores. 1998,p. 249 

Procuradoria-Geral do Estado do AmapáAv. Antonio Coelho de Carvalho,-4396 - Bairro: Centro - Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.; (096)3131-2813 /3131-2828. 
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Procuradoria de Licitpções. Contratos e Convênios 
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Por se tratar de ato bilateral, a prorrbgaçãó é condicionada á contordânci o 

locador. Nos autos vejo presente a manifestação da émpresa responsável pela 

administração do imóvel, inserida às fls. 47-49v. 

b) Justificativa e Prévia Autorização:  

O art. 57, § 2°, • da Lei n° 8.666/93, reza: "Toda prorrogação de prazo 

deverá. ser justificada por escrito e ,'previamente autorizada pela autoridade 

competente para Celebrar o contrato". 

A autorização , exigida no dispositivo deve ser dada pela autoridade 

competente para contratar. Já a justificativa é a indicação dos motivos da prorrogação, 

indicando os fatos qüe lhe servem de fundamento. A par das exigências contidas no 

mencionado dispositivo, vejo presente a justificativa às fls. 41-43 e a autorização do gastar 

; 

a) Laudo de avaliação e da Pesquisa de Mercado: 

Por se tratar de locação de imóvel, registro que a Agência Amapá deixou de 

juntar .laudo de avaliação, entretanto constato que juntou ao processo pesquisa de 

mercado e extrato de 'aditivos publicados de contratações de outros entes públicos, cujo 

objetivo foi demonstrar a vantajosidade da prorrogação-contratual à Administração Pública. 

(fls. 19-31). 

c) Atendimento formal: 

Consiste na elaboração da minuta de aditivo, presente às fia. 59-60, que 

apresenta todos os requisitos necessários. 

Reforço a necessidade de. rever o prazo de vigência 'para que a 

Administração Pública disponha de mais tempo 'para aé futuras adaptações de prédio 

próprio, que foi disponibililado à Agência Amapá pela SEAD, conforme se vê à f1.18 e 

Procuradoria-Geral do Eatado do ArnapáAv. Antonio Coelho de Carvalho, no 396- Bairro: Centro - Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096)3131-2813 / 3131-2828. 

a) Manifestação de vontade da contratada: • 
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PROC.N°05.202.00170/2018-Agêncla Amapá 

Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 
ainda para que se evite que a cada 12 meses se abra novo processo para a 

contrato de locação. 

Alerto ainda para o início da contagem do prazo do novo contrato, vist 

expresso na minuta que "o prazo de vigência do presente Contrato de Locação é de  

(doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo 

entre as partes, limitado sua duracão a 60 (sessenta) meses", enquanto que no contrato 

original, Cláusula Segunda (f1.03) expressa a vigência a partir de 01 de setembro, portanto 

o novo contrato deverá ser iniciado no dia 01/09/2018. 

Considerando que a Lei de licitação não regulou os prazos em meses e anos, 

cabe observar a Lei 9.78411999, que regula o processo administrativo federal e contém 

regramentos mais especifiCos sobre o assunto. Vejamos o parágrafo terceiro do artigo 66: 

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, 

excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 

vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for 

encerrado antes da hora normal. 

§ 20 Os prazos expressos em dias contam-se de modo continuo. 

§ 30  Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se 

no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do inicio 

do prazo, tem-se corno termo o último dia do mês. 

Com efeito, em resumo, quando se tratar de: 

D. prazos estabelecidos em dias aplica-se o a regra do art. 110 da 

Lei n.° 8.666/93. 

prazos fixados em meses ou em anos devem observar o regramento 

do artigo 66 da Lei 9.784/99 e o Código Civil, acima transcritos, a_re 

estabelecem Que contam-se de data a data e expiram no dia de 

igual número do de inicio. 

Procuradoria-Geral do Estado do AmapáAv.I.Antonio Coelho de Carvalho, rig 396 — Bairro: Centro — Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Te!.: (096) 3131-2813 / 3131-2828. 
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Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 
Importante reforçar que a data da assinatura não necessita ser no.  

dia da vigência, podendo tranquilamente ser antes,, só não poderá indicar data po 

porquanto após esta data, o contrato estará extinto, sendo terminantemente v 

prorrogar contrato já extinto. 

Informação Orçamentária: 

Verifico às fls. 39 e 83 do processo que a Agência Amapá apresentou 

informação financeira, entretanto não consta nos autos a declaração do ordenador de 

despesa nos termos da LC n:° 101/2000, o que recomendo que seja feito.6  

Da Manutenção das Condições de Habilitação 

. A Lei de Licitações e Contratos em seu art. 55, XIII determina a contratada 

mantenha durante toda execução do contrato as condições de.  habilitação exigidas na 

licitação, veiámos: 

Art. 65. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...]: 

XIII- a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Em cumprimento•as normas legais,' constato que foram anexadas às fls. 61-

63 certidões de regularidade da empresa junto à Receita Federal, Certificado de 

Regularidade do FGTS-CRF, entretanto não Constato nos autos as certidões de 

regularidade junto às Receitas Estadual e Municipal, bem como junto à Justiça do 

Trabalho, o que recomendo" o saneamento, ántes da efetivação do 1° Aditivo ao contrato 

n°. 014/2016-Agência Amapá. 

11.3 — DA ADOÇÃO DO CHECK LIST PGE 

6  Diligência- Declaração de conformidade com a LC 101/2000 

7  Diligencia- Certidbes de habilitação  
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Procuradoria-Geral do Estado do AmapaAv. Arttonio Coelho de Carvalho, d'396 •-• Bairro: Centro— Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
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PROC.N°06.202.00170/2018-Agena, :Tkapá 

Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 	 s 
A Procuradoria Administrativa elaborou modelos de Check LisÉlLg pa 

utilização obrigatória nos processos de licitação, nos termos do art. 4° do De4reto 

Normativo n° 2832/2012, abaixo destacado, cujo propósito é checar se houve 

cumprimento de formalidades legais fidas como basilares na Lei de Licitação. 

"A Procuradoria-Geral do Estado poderá estabelecer padronização de 

procedimentos administrativos, dentre eles, minuta de edital de licitação, contrato, 

acordo, convênio, "Check List", e quaisquer outros instrumentos similares de uso 

obrigatório pela Administração Direta e Indireta na operacionalização dos 

procedimentos licitatõrios". 

A finalidade do documento é reduzir os vícios repetitivos e corriqueiros e, 

ainda, conferir maior celeridade no exame dos processos, acarretando, também, uma 

padronização na instrução processual que se mostra benéfica para a Administração. 

Observo que. a Agência Amapá juntou o referido Check List da PGE às fls. 

64-65, devidamente preenchido. 

III — CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela possibilidade de prorrogação do Contrato 

n°. 014/2016- Agência Amapá, mediante a celebração do 1° Termo Aditivo, desde que 

atendidas às recomendações exaradas neste Parecer. 

Em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei 8.666/93, 

bem como, ao principio da publicidade dos atos da Administração Pública, recomendo que 

seja publicada na Imprensa Oficial, o extrato do Termo Aditivo. 

É oportuno destacar que a publicação do extrato do 1° termo aditivo' deve ser 

resumida. Assim, deve o órgão evitar publicações extensas, de todas as clausulas, 

porque essa prática é desnecessária e foge ao. propósito da lei de' apenas dar 

conhecimento do ato, sendo também antieconômica por gerar maiores custos para a 

Administração. , 
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RUB: 	  

PROCN°06.202.00173/2018-Agência Amapá 

Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 

À superior consideração. 

Encaminhem-se os autos à Agência Amapá. 

Procuradoria Geral do' Estado do Amapá, 

Em 28 de Agosto de 2018. 

Procur dor do Estado do Amapá 

PLCC/PGE/AP 
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