PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO FARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP" NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURÍDICA
PARECER IURÍDrCO Ne

356/2018

De Lavra: Assessoria

furídica
CONTRATOS Na 046/2017 e Np 04712.017,
DIREITO AI'.MIN]STRATIVO. CONTR,ATO ADMINISTRATIVO.
PRETENS.
C0NFI

GLJ

O TI''

PRORROGAÇÃO. SERVIÇO CONI'INUADO

RAllí). Fê.\/ORAV11L.

1. RETATÓRIO

1.1. A presente manifestação jurídica refercnci;,rl rzisa registrar os apontamentos jurídicos
acerca da [imJ possibiiidade cle terrno adi tirro

c

r

tjo obj eto é o acréscimo cle

Ne-46/z}ITreferente aos itens {6;7;8;9; 10; 11; 131

cJos

25o/o

do Contrato

valores pactuaclos originariamente,

bem como, a prorrogação de prazo dos contratos nQ 0+6/201,7 ena 047/2017, nos termos
da Lei 8.666193, com ou sem repactuação.

L.2" O Despacho encaminhado da SEMID

r

,"rsta Assessoria

jurídica fora datado

de

t0/06/201,8 e recebido no nlesmo dia nest;; lns§essoria iurÍdica, dentro da vigôncia do
contrato, que tem seu termo final expresso l1o dia'25 /07 /2ü1,8.
1.3. O objero é a CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO gSUUAnn
CAMINHÕES E MÁQUINAS PARA MANU'I'i:]N(,AÜ {]RBANA DO MUNICÍPIO DiI SANTÂ IZABEL

^

DO PARÁ,

ne

conforme especificações do'l'ermo rle Reí'erência constante aos antos do processo

436/20L7.

1.4. Eis o resumo. Vistos.

2. REGTITARIDADE DA FORIVIIIÇÂO DO Í!i,i*C,hilr$0

2.L. Como se trata de soiicitaçâo r:rn orir.e:rLa r\ssr-'ssoria jurÍciic;r já se manifesl.ou
tempestivamente

e na

oportuniciade vincui;roa, niio há euÊ\ se inanifestar quanto ao processo

primitivo da contratação, mas tão somente ilr) ;:{)cantr: ao acrés<:irno

e prorrogação.

2.2. A solicitação de rnanifestação está cnilctizc:nte ao prazc) de vigôncia do contrato n
0461201.7, que teve sua vigênr:ia ainpli;rii;r :iili;riés,Jo 1 Termo
assinr corno do contrato

il

047

Aditivo aLí:25/AT/Z},-l1tl,

/20'17 corrr vi,qêni:ia artpliada até'25/A7 /2018.
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3. DA ANÁIISE JURÍDICA
3.1. Para o acréscimo solicitado referente ao Contrato Na46/2012,verifica-se que a Lei Na
8.666/93, ampara conforme os preceitos legais. In verbis:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, colx as devidas justificativas, nos seguintes
CASOS:

tl

II - pol'acot'do «ias partes:

b) quando necessária a modificação do valor
contratuaL em decorrência de acréscimo ou
climlnuiçãei qurantitativa de seu obieto, nos limites
permitiders pür esta Lei;". (GRIFEI).
3.2. Entretanto, deve-se salientar que o § .t" ruenciona urna limitaçãct a esta possibilidade,
vejamos:
"§ 1, ü cuntratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
conoiçôe:; contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25olo (vinte e

cindo por cento) do valor inicial atualizado

.do

contrato li...i'i. IGRIFEI].
3.3. No caso em tela, verifica-se pela plarrillia juntacla nos autos que o presente aditivo
compreende acréscimo não superior a25oÁt do v:llor original pactuado, portanto, dentro dos
permissivos legais.
3.4. Quanto a prorrogação de prazo para os Conlratos Ne 46/2017 e 47 /201-2, é cético que
os contratos administrativos não pociem tíJr- rtlt.r ''rrrrâzo d,e vigência de modo indeterminado,
estarrl
o que violaria expressamente o art. 53, f;,ii r;a lei t).666/93. E esse prâzo tleve estar

[e coni.r'ato) e deve corresponcler à dispottibilidad,
orçamentária, ou seja, deve ser corrlpelt.ivel r::rnl ii i;,ievi;são orçarnentária, caso r:ontrárir

k/

expressamente previsto no edital

haveria um grande confiito para o ano seguirit,r:.
3,5. Ocorre que o art.57 da rneni:ionada Lei, i:ri.,'r:jllcleco;llgumas exceções em que o oritrato

poderá ter sua duração dilatada, fiente arr crírclito orç:aurentário, adtnitinclo os

s

CASOS:
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Art.57 . A :.r.rt_ii;.itLd-as_cAntratos regidos por esta [,ei ficará adstrita
'i .),1-.1 Ç:':r zctivos créditos orçamentários. exceto quanto aos

à vigência

relativos:

I - aos ilrcrjetos cujos proriutos estejam contemplados nas metas
esiabelecidrr:j iro I'ial)o ?lurianual, os quais poderão ser prorrogados
se houver ini-r-:i'e$rie da Administração e desde que isso tenha sido
previsto no ii;(r c(lírvocatório

II - à-pres[ r..l{; ?, ;ervifos a serem executados de forma contínua.
que1llde6!_[gr a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
p9fígdqS_@fU_v_{stas à obtenção de preços e condições mais
vantajo-sa-s-94;2 a adiminis tração. limitada a sessenta meseq;

Iil .- vetado,

IV-ao alurucl iil equiparnentos e à utilização de programas de
inforrrrátir;-i. ,r, l'.,;cic; a iluraçiio estender'-st: pelo praz<l de até 48
{quarerrla e oi;,.l) i,)eses,lpós o início cla vigôn.:ia do coi-rtlato;
)i,píllc:j.-':; pI evisl-;r:i iros incisos; IX, XiX, )lxvill e )()fiI do art.24,
cujos corrtraLos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinteJ meses,
caso liaja illlr-r'e.jsr: da adnrinistração". [Grifo nosso-]

V

- àr,;

3.6. No que tange à pretensão arrErnç;du, r; ri.'0 rloli irLtoríjrlsa matlifcstar ó no t-ocante aos
serviços a serem executados de fcl'ri;i í,i)r'''í,ur;1,,:.r ,lt'r(i admito 1)rorrogí.1ção por iguais

e

sucessivos períodos, ficando limitarjos,:'1,í., lrr:ses, rlesde r{ue

a duração prCIrrogada

permita obtenção de preços

a

e condiçõeh- ilriirri$

3.7. Marin ella (20L7 , p.542) pondera QUê

i1\

vantaiosas para

Admrinistração"

tri uia continuada da presLaq:ão não decorre

dcl

exame propriamente da atividade d+:st:rvr-rii,ida perlcls particulares como resultado da
prestação contratual, mas da pennanêni:iii d;i necessiilade pública a sc.r satisfeita, isto

é,

abrange serviços destinados a atellder a ni:i ;:r;r;i,:lades públicas permânentes. Não abrange

somente os serviços essenciais, mas taml .rrr, r,ri,illcllas necessidades priblicas relacionadas
com atividades que não são indispensáveir;, rir,r,riti funflarrreirtal que sç: t.t'ate de necessidades

públicas permanentes e contínuas".
3.8. A regra da prorrogação não selv'iricrii;

*

irnl-rori.ârrci;i {Jo s;crviço, rnas à prr:visibilidade

da existência de recursos orçamentários ;l:ri',;. rt(:rir iltLur(.) custeio.

das atividades da Adrninistraçãc-r e ciri?1 ri{:rc,,ríi:ir.larir:,.ir: r::rtittra[açào dr.'va estencler-se por
mais de Llm exercício financeiro e coiiliririi.Ir;ii'irfr,:. Vis;rrn.l ai.rt'IidÊr necr:ssidadcs pei:'ntanentes
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da administração. São instrumentais, auxii:i.í,,, i,u acessórios, ou seja, constituem atividade

de apoio, a fim de que a Administração possa curnprir sua missão institucional. O produto

esperadonãoseexaureernperíctl- pre.Jt:rrriir r,-rdr, ':)r."(:rr,uúõr,r:rigêtrci:dacontratação:por
mais de um exercício financeiro. Constituerr-r ohiigações de fazer.

+.

CRITÉRIOS

E

REQUISITO§

PAlt/\ ': 't':lti'

,DRAMENJTO

DA

PRORROGAÇÃO POR

SERVrçOS CONTÍNUoS
4.L,É, indispensável a análise clos r;oi:ti:;.tül i;i1,3 .-i carrr.r, di;rnte da forma cle atuação do órgão;

observar atentamente o art. 57,11, da lei fr:cÍ,,,,.,1 Xls 8.666/1993; o objeto dos contratos deve

corresponder a obrigações de fazer e a neí','r:{Írrljírles Jrermanentes.

4.2. Nos casos de prorrogação clo prazo ,Je vlgência contratual, os tertnos de aditamento
devem ser celebrados previamente à exr;trer;ào do urazo previsto na avença, de modo
evitar a execução de serviços sem cobertur;r ci:ntratual (Acórdão ne 740/2004

-

a

PlenárioJ.

4.3.1á o aumento de quantitativos e ser\i:,.,ri ru a inclusão de serviços inicialmente não

previstos somente poderá ocorrer iipós

;; it,i'm;lliz.ação do correspondente terrno de

aditamento, tendo em vista o dispo:;i:o no ;i:1 {10, parágrafo únir-'o, da Lei ne 8.666/t993
fAcórdão ne 1,489 /2004- Plenárioj.
4.4. No tocante aos requisitos, é necessárir-r

,', i

i,l o serviço prestado seja de natureza contÍnua;

[já tratado no inícicl da e:<posiç?ioJ; r.1ur' ' r,,, i ril;tençâo de preços e condições mais
vantajosas para a Administração: Â varn;&ri"rsirÍ;r,r{e e.'conômica da prnposta para a
Administraçáo é um imperativo prevlsl..ti rrl.. a:rt. iBa rla Lei lrederal ns 8.666/L993i
4.5. A prorrogação de contrato,

q3;Aq_rjg ',,,tL,ialq*s.a.-.para

promovida mediante celebração de Leruuq i;dt[,izr":, o

clr"tal

a Adrninistração deverá ser

deverá ser submetido à

da consultoria jurídica do órgão ou da entitj;lrie t;,ltrl.r;.ltante.

5. DA CONCTUSÃO

Compulsanclo os autos adini;,ií:tlt'i,r.i,"

:.

:r:;L:ri

i\s:;es:sori;t )ttríclír:ir, salvo nlelh

daAdministração Pública, isentando;ldent-,ríir n,l mrcrito;rriminis;trativ*';, segundo o qual

se

colaciona à conveniência e oportuni*arler rla a,.riot'idaele cúInpe[ente, assim como qualquer

Página 4 de

5

p

-
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*u

ASSHSSQ i. iÊ. iri í.JR.ÍDrCA

opinião jurídica vinculativa, haja 1risi.3 11;:i,'i
contrário, se manifesta farroravelprerile
Contrato Neq6l?0t2 e.ol'orrcgaç:ãL:
II, b, §l-, cf

c

57,11 da

Lei

ne

í.1,,1

: :

qir,1-rrl"{r

rst;. o papel desta Assessoria, muito pelo
ao acré.sr.:imo e prorrogação de prazo do

,;,r,'i,,.r, r, Cr,:rir.,air., 1.71?,1,1,7,7, r.om fulcro no art.65,

8.666/q3.

É este o parecer. S.M.l"

Sanla rzalrei clo Pará, 1

t,junho de

201"8.

Assinado de forma

í:

F'RANÜI
ASSE

R

IrrRÍDli
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