PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURÍDICA
PARECER JURíDICO Ne 3LO /2OL7

De Lavra: Assessoria lurídica
CONTRATOS Ns

046/20t7

e Nq 047l2OL7.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRAI'O ADMINIS'I'ITi\T'IVí,
PRETENSÃO

DE

PRORROGAÇÃO. SERVIÇO CON',i'il.JtlÁ1,'

CONFIGURADO. FAVORÁVNI.

1..

RETATÓRIO

L.1. A presente manifestação jurídica referencial visa registrar os apontamentos iuii'íclici,
acerca da [im) possibilidade de termo aditivo cujo objeto é a prorrogação de contralo

046/201,7 ena 04712017 de prestação de serviços continuados, nos termos da Lei 8 i,b6f

]':'
t:!.

com ou sem repactuação.

L.2. O Despacho encaminhado da SEMAD a esta Assessoria jurídica fora deti;ldri
21/L2/20L7 e recebido no mesmo dia nesta Assessoria furídica, dentro da vigôitri;i

rr

::

contrato, que tem seu termo final expresso no dia31,/1'2/2017.
1.3. O objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO

ES"i',trM"r\i;,

CAMINHÕES E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SAN]'1I il{A,ilii,
DO PARÁ,

ne

conforme especificações do Termo de Referência constante aos autos do

irioi-:cs;::,

436/2AU.

1.4. Eis o resumo. Vistos.

2. REGUI,ARTDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO

2.1. Como se trata de solicitação em que esta Assessoria jurídica já se
tempestivamente

e r1a

niarrilt:s1""r,

oportunidacle rrincttlada, não há que se manifestar qtianto aci lj1'{}{li:rs:i,

primitivo da contratação, mas tãr: somente tto tocante à prorrogação.
2"2. A solicitação de manifestação está r;clnclizente ao prazo de vigôncia tlo corlli'..itt) r,'
046/2017,queterásnavigênciaencerraclano clia31,./t2/2017,bericomodoc{}iriíâ1.i1 ,/
047 i2017 com vigência etrcerrada no dia 31' / í212CIL'7

"
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3. DA ANÁLISE IURÍDICA

3.L.É cético que os contratos administrativos não podem ter seu prazo de vigência rle rnoci,,
indeterminado,

o que

violaria expressamente

o

art. 53, §30 da lei8.666/93. E esse prâzo de,./,:

estar expressamente previsto no edital [e contrato) e deve corresponder à disponii.'iliclari
orçamentária, ou seja, deve ser compatível com a previsão orçamentária, caso corrtrárir:
haveria um grande conflito para o ano seguinte.
3.2" Ocorre que o art.57 da mencionada Lei, estabelece algumas exceções em que o

poderá ter sua duração dilatada, frente ao crédito orçamentário, admitindo os

r;r-rr:itr'í] i

si:,4-LriÍ]l,.j:

CASOS:

"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta [,ei ii«:aráiçs]:i!,
à vigência dos respectivos créditos orÇamentários, exceto tlrr;1-,1-o.;tr
relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contenrplacios n;rri uiei;.:
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prr;r't'tlgrieir,

se houver interesse da Administração e desde que isso l-citha
previsto no ato convocatório

ll

r,;iil,

nrestacão de servicos a serem executados de fonma ,.:)rtfiínr
oue noderão ter a sua duracão nrorrnsada nor iguais e srr,:{}fliÍ!
-à

j

períodos com vistas à obtenção de preços e coqdír,:,.e.s-!Jti

,

vantaiosas para a administração. limitada a sessentatxr-çlig§;
III * vetado;

IV-ao aluguel de equipamentos e a utilização cle prog3i-iiina:; ,,
informática, podendo a duração estender-se pelo prazo ck: atí,' l:
(quarenta e oitoJ rneses após o início da vigência

6le çsp[1-;1{r.r.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIll e XXXI rio lt'l..

cujos contratos poderão ter vigência por até 1-20 fcenio
caso haja interesse da administração". [Grifo nosso]

e

,.

vinicl ]nçrlii

'

3.3. No que tange à pretensão avençada, o que nos interessa manifestar é no loc;,;lte "lrl
serviços a serem executados de forma contínua, o que admite prorrogação

ilor iEr.ttris '

a 60 meses, desde que a duração

pnor"l"rtg,,"attir,,

sucessivos períodos, ficando limitados

permita obtenção de preços e condições mais vantaiosas para

a

Administraçã,+,

3.4. Marinella(20L7,p.542) pondera que "A forrna continuada da prestação não cleçorrc ;l

exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares como relsttlt;li.itr
prestação contratuai, mas da permanência da necessidade pública a ser sa[isf'eita,
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abrange serviços destinados a atender a necessidades públicas permanentes. I'ião irbranil

somente os serviços essenciais, mas também aquelas necessidades públicas relar:ionacl.,,,
com atividades que não são indispensáveis, sendo fundamental que se trate de neces:;jdilcl,

'

públicas permanentes e contínuas".
3.5. A regra da prorrogação não se vincula à importância do serviço, mas à previsil;ilir1;r,r,,
da existência de recursos orçamentários para seu futuro custeio.

3.6. Os serviços contínuos são aqueles cuja interrupção possa comprometer a contiiliiclar,
das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estencier-r,;ír

p,,,

mais de um exercício financeiro e continuamente. Visam atender necessÍdades perni;iMntii
da administração. São instrumentais, auxiliares ou acessórios, ou seja, constituem al jvicl;ri,
de apoio, a fim de que a Administração possa cumprir sua missão institucional. O 1;ror-iui

esperado não se exaure em período predeterminado. Pressupõe vigência da contrata'1;iio:

;.t,r,

mais de um exercício financeiro, Constituem obrigações de fazer.

4. CRITÉRIOS E

REQUTSTTOS PARA ENQUADRAMENTO

DA

PRORROGAÇÃO Füi'i

SERVrçOS CONTÍNUOS

4.1.É indispensável

a

análise dos contratos caso a caso, diante da forma de atuaçãtt cir; *rp.;'r,

observar atentamente o art. 57,11, da lei federal Ns 8.666/1993; o objeto dos contraír;s ile'

corresponder a obrigações de fazer e a necessidades permanentes.

4.2. Nos casos de prorrogação do prazo de vigência contratual, os terrnos de aclitr:mcr,
devem ser celebrados previamente à expiração do prazo previsto na avença, de ,.nodt
evitar a execução de serviços sem cobertura coutratual (Acórdão ne 74012004

- Pleri.l;il"ir:..

4.3. Iâ o aurnento de quantitativos e serviços ou a inclusão de serviços inicialmt:iii.e lt;r
previstos somente poderá ocorrer após a fornralização do correspondent.e tcrtn* l,
aditamento, tendo ern vista o disposto no art.60, parágrafo único, da Lei

YrQ

B.6t\:if'l{)('.)

[Acórdão na 1489 /2004- Plenário).
4.4. No tocante aos requisitos, é necessário que o serviço prestado seja de natureza ci;ntít;i,t,,

[já tratado no início da exposiçãoJ; que vise à obtenção de preços e condiçõ,iÍ; it]i)i
vantajosas para a Administração; A vantaiosidade econômica da proptlsta iJiir;'r
Administração é um iÍnperativo previsto no art. 3s da Lei Federal ns 8.666/1$93;
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4.5. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração deverá sei'
promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação
da consultoria jurídica do órgão ou da entidade contratante.

5. DA CONCTUSÃO

Compulsando os autos administrativos, esta Assessoria ]urídica, salvo meihit;'

jt.rÍ:,'

da Administração Pública, isentando adentrar no mérito administrativo, segundo lr rluili

colaciona à conveniência e oportunidade da autoridade competente, assÍm como

;;

11'.talq.u.'

opinião jurídica vinculativa, haja vista não ser este o papel desta Assessoria, nllllh) li*'

contrário, se manifesta favoravelmente à contratação, com fulcro no art. 57, 11 da

i'

8.666/e3.
É este o parecer. S.M.].

Santa Izabel do Pará, 21 de Dezembro rle 2t:1''l
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