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PARECER JURÍDICO 
 
 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação 

 

ASSUNTO: Inexigibilidade nº 006.3/2021-PMI-INEX. 

 

OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo de contrato de 

empresa especializada em serviços de locação de 

softwares para gestão de folha de pagamento e 

controle de pessoal para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri. 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Trata-se de demanda da Secretaria Municipal de Saúde sobre a 

possibilidade de prorrogação de prazo do Contrato celebrado entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e a empresa RPM SOLUÇÕES EIRELI 

(CNPJ: 07.595.701/0001-60) cujo objeto é a locação de 

softwares para gestão de folha de pagamento e controle de 

pessoal para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Igarapé-Miri. 

2. DO DIREITO:  

A cláusula sexta do contrato dispõe que o contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses a contar de 04 de janeiro de 2021, 

expirando sua vigência em 04 de janeiro de 2022. 

No que se refere a prorrogação de prazo de vigência de 

contratos o art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93 assim dispõe: 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta 

Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[...] 
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IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de 

programas de informática, podendo a duração estender-

se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após 

o início da vigência do contrato. 

    

Desse modo, os serviços prestados pela empresa RPM 

SOLUÇÕES EIRELI (CNPJ: 07.595.701/0001-60) amoldam-se ao 

que dispõe o art. 57, IV da Lei nº 8.666/93, podendo o 

prazo de vigência do contrato ser prorrogado por iguais 

períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses. 

 
3. CONCLUSÃO: 
 

Com base na consulta formulada pela Secretaria Municipal de 

Saúde opina-se pela prorrogação de vigência do contrato da empresa 

RPM SOLUÇÕES EIRELI (CNPJ: 07.595.701/0001-60) por igual período de 

12 (doze) meses. 

É o parecer. 

 

Igarapé-Miri, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Nicanor Moraes Barbosa 

Assessor Jurídico Municipal 

OAB/PA 19.492 
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