
MINISTÉRIO DA CULTURA
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO, TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E PROCESSOS SELETIVOS

COETV/CGFNC/DFDIR/SEFIC

DESPACHO Nº 0746346/2018

1.

PROCESSO Nº 01400.008785/2017-75

2. ASSUNTO

2.1.                    Trata-se de manifestação relativa à Prorrogação do prazo de Vigência.

3. REFERÊNCIAS

Projeto:           Construção de Infraestrutura para realização do Circuito Municipal de Cultura

Proponente:   Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo

Pronac:           18 0048

Processo:        01400.008785/2017-85

Convênio:       859612/2017

4. SUMÁRIO EXECUTIVO

4.1.                   O processo em pauta foi assinado em 28 de dezembro de 2017. Sua vigência se 
inicia em 29 de dezembro de 2017, a qual  encerra-se  em 31 de dezembro de 2018.

4.2.                   Por meio do Ofício n° 832/2018 - SMC/SPAR/SICONV datado de 13 novembro 
de 2018,  a convenente solicita a prorrogação de vigência do projeto “Contratação de 
Infraestrutura para realização do Circuito Municipal de Cultura”, por mais 18 meses. Porém, cabe 
esclarecer, conforme consta da legislação, que o convênio só poderá ser prorrogado por período 
igual ao assinado, ou seja, será prorrogado por mais 12 (doze) meses até 31/12/2019.

5. ANÁLISE

5.1.                     Trata-se de análise referente à prorrogação prazo de vigência do projeto 
“Contratação de Infraestrutura para realização do Circuito Municipal de Cultura", no Município de 
São Paulo.

5.2.                     O convênio foi aprovado no valor global de R$ 211.310,00 (duzentos e onze mil 
trezentos e dez reais), assim distribuídos:

PARTÍCIPES VALORES %

MinC (repasse) R$ 211.310,00 100

Secretaria Municipal de Cultura (contrapartida) R$ 0,00 0
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TOTAL DO CONVÊNIO R$ 211.310,00 100

5.3.                    Conforme descrito no Cronograma de Desembolso constante no SICONV, o 
repasse dos recursos está previsto para ocorrer da seguinte maneira:

Parcela Tipo Situação Valor (R$)

01 CONCEDENTE A repassar R$ 211.310,00

5.4.                     Por meio do Ofício n° 832/2018 - SMC/SPAR/SICONV datado de 13 novembro 
de 2018,  a convenente solicita a prorrogação de vigência do projeto “Contratação de 
Infraestrutura para realização do Circuito Municipal de Cultura”, por mais 18 meses. Porém, cabe 
esclarecer, conforme consta da legislação que o convênio só poderá ser prorrogado por período 
igual ao assinado, ou seja, será prorrogado por mais 12 (doze) meses até 31/12/2019. Cabe 
acrescentar que a solicitação foi realizada, tempestivamente, ou seja, de acordo com o previsto na 
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 e cláusula décima quarta do convênio

5.5.                     Como justificativa inserida no  SICONV pela solicitação, a convenente informa 
que:

                          “ ... Prorrogação para finalizar o processo licitatório e executar o objeto 
do convênio ...”.

5.6.                     Cabe o registro, segundo informa a convenente, que  o Contratação de 
Infraestrutura para realização do Circuito Municipal de Cultura, está programado para ser 
realizado no início do mês de junho de 2019, o qual está dependendo da finalização do processo 
licitatório, o qual estará concluído no final de janeiro/2019. Assim, devido há  impossibilidade de 
cumprimento de prazo necessário para realizar a licitação antes da execução do evento, a 
convenente apresenta pedido de prorrogação de prazo de vigência para execução do projeto por 
motivo do período eleitoral, possibilitando assim o cumprimento da legislação visando à execução 
do referido termo de convênio.

5.7.                      Informa-se ainda que de acordo com art. 41, inciso II, c/c art. 50, da Portaria 
Interministerial n. 424/2016 a liberação da parcela única é condicionada à conclusão da 

análise técnica e aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária e os editais de 
licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a assinatura 
do convênio, além do fato da obrigatoriedade de publicação do respectivo extrato do edital de 
licitação no Diário Oficial da União.

5.8.                      Também é pertinente citar o Artigo 13º da portaria MinC nº 33/2014, alterado 
pela Portaria nº 79/2015, que estipula “o limite máximo de DOIS termos aditivos de prorrogação 

de vigência, o qual será precedido de manifestação técnica acerca das justificativas apresentadas 

pela entidade signatária e de verificação da necessidade de continuidade das ações inerentes aos 

respectivos objetos pactuados”. Portanto, a convenente será informada que, por se tratar do 
primeiro termo aditivo, o convênio em tela ainda terá direito a mais uma prorrogação de vigência 
para este convênio, se for o caso.

5.9.                      Cabe informar que a Coordenação Técnica da SEFIC entende que, quanto a 
solicitação da prorrogação do prazo de vigência de acordo com o contido no Parecer n. 181/2016 
CONJUR/MINC/CGU/AGU, a qual  informa que “é juridicamente possível a prorrogação de 

vigência de convênio celebrado pelo Ministério da Cultura (ou seus órgãos) com outros entes 

federativos (ou órgãos e entidades vinculados a estes), sem submeter os autos à análise [da 
CONJUR/MINC], consoante Orientação Normativa/AGU nº 55/2014”.
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5.10.                    Diante do exposto, levando em conta o interesse recíproco entre as partes, optou-
se por prosseguir com a análise do pedido de prorrogação de vigência do convênio, já que a 
prorrogação tem como fundamento a necessidade de ajuste no plano de trabalho por meio de 
complementação de documentação para subsidiar a análise de ajuste e possibilitar a regularização 
da execução do convênio.

5.11.                    Diante das razões expendidas, considerando o princípio da razoabilidade da 
Administração e a necessidade de regularização da execução do projeto, entende-se pela 
prorrogação do prazo de vigência do convênio.

6. CONCLUSÃO

 6.1.                     Em face do exposto, sugere-se a aprovação da alteração do prazo de vigência 

do convênio até 31/12/2019, pelos motivos expostos a seguir:

a) o recurso, referente a parcela  empenhada ainda não foi repassado a 
convenente;

b) a solicitação ocorreu tempestivamente, de acordo com a portaria 
Interministerial MPOG/CGU nº 424/2016  e cláusula décima-quarta do 
convênio;

c) concluir o processo licitatório, conforme art. 41, inciso II, c/c art. 50, da 
Portaria Interministerial n. 424/2016;

d) possibilitar ao convenente a plena execução do convênio; e

e) em homenagem aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da 
continuidade dos serviços públicos.

À consideração superior,

(assinada eletronicamente)
ARLÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Coordenador - COETV/CGFNC/DEMEF/SEFIC/MinC

De acordo com o exposto na Despacho nº 0746346/2018. À consideração do Senhor Diretor do 
Departamento de Mecanismos de Fomento.

(assinada eletronicamente)
JULIA FURIA COSTA OLIVEIRA

Coordenadora-Geral do Fundo Nacional da Cultura
 CGFNC/DFDIR/SEFIC/MinC

De acordo com o teor da Despacho nº 0746346/2018 – SEI. Encaminhe-se para manifestação do 
Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura.

(assinada eletronicamente)
NEURAN PEREIRA DA SILVA

Diretor de Fomento Direto/SEFIC-MINC
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Aprovo. Considerando-se o Parecer n° 181/2016/CONJUR-MINC/CGU/AGU e a Orientação 
Normativa/AGU n° 55/2014, inciso II, segundo os quais é prescindível o envio dos autos do 
processo à CONJUR quando se tratar de solicitações idênticas e recorrentes de análise desses 
aditivos, fica dispensada a remessa para apreciação da Consultoria Jurídica/MinC.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ PAULO SOARES MARTINS
Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura

Documento assinado eletronicamente por Arlicio Oliveira dos Santos, Coordenador(a) 
de Execução, Transferências Voluntárias e Processos Seletivos, em 23/11/2018, às 
15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da 
Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial 
da União de 04/04/2016.

Documento assinado eletronicamente por Júlia Furia Costa Oliveira, Coordenador-Geral, 
em 26/11/2018, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada 
no Diário Oficial da União de 04/04/2016.

Documento assinado eletronicamente por Neuran Pereira da Silva, Diretor do 
Departamento de Fomento Direto, em 26/11/2018, às 16:49, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do 
Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Soares Martins, Secretário de 
Fomento e Incentivo à Cultura, em 26/11/2018, às 18:06, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do 
Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0746346 e o código CRC F3DDAE37.

Referência: Processo nº 01400.008785/2017-75 SEI nº 0746346
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