PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
pAlÁcro MuNrcrpAL cAp. NoÉ DE cARVALHo

AssEssoRrn lunÍorcn

PARECER JURÍDrCO Ne
De Lavra: Assessoria
CONTRATOS Ne

13l2019

furídica

046/20L7 eNe 047 /20L7.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISI,{A'l'lV{,
PRETENSÃO

DE

PRORROGAÇÃO. SERVIÇO CON',i'irrirJÂr:.

CONFIGURADO. FAVORÁVEL.

1, RETATÓRIO

1.1. A presente manifestação jurídica referencial visa registrar os apontamentos jilr'ídici;

r

acerca da (im) possibilidade de termo aditivo cujo objeto é a prorrogação de coni.ratr;:,,'

046/201,7 ena 047 /2017 de prestação de serviços continuados, nos termos da Lei 8.t:htif

l!'.

com ou sem repactuação.

1.2. O Despacho encaminhado da SEMAD a esta Assessoria jurídica fora rl;riudo

ri,

22/01,/201,9 e recebido no mesmo dia nesta Assessoria JurídÍca, dentro da vigê,rria

,,,.

contrato, que tem seu termo final expresso no dia L6/02/201,9.
1.3. O objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO

ES',i',trvi.qt,,,

CAMINI-IÕES E MÁQUTNAS PARA MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SANT'I] i:;1Al-ii,,
DO PARÁ,

ne

conforme especificações do Termo de Referência constante aos autos clo;,tr<:r,ri;r"

436/2017.

1.4. Eis o resumo. Vistos.

z, REGULARIDADE DA FORMAÇAO DO PROCESSO

2.L. Como se trata de solicitação em que esta Assessoria jurídica já se marriÍa:s;tl,
tempestivamente

e na

oportunidade vinculacla, não há qLle se manifestar quanto

primitivo da contrataç:ão, mas tão sornente no tocante

á1o

lli'o{ros:,

à prorrogação.

2.2, A solicitação de manifestação está condizente ao prazo de vigência do coni,'AL(.l i,
046/2017, que teve
Lq Termo

sua.

vigência encerrada uo dia 3L/1,2/2017, comvigôrrcia anipii;rcl;i

Aditivo por igual período, de

01, /0'L

/ 2AIB a 25 107 /2A18, o contrato

ait

'azt

l

pr,ri,,

,9,

Página 1 tle

..

z"i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL cAp. NoÉ DE CARVALI.Io
ASSESSORIA JURÍDICA

prorrogado pelo 2q Termo Aditivo, que tem como vigência o período corresponrii,:nte
26107

/2018 aL6/02/2019, bem como do contrato ne

047

/201-7 com vigência encei';';,r{la

rl
;,i,,

dia 31/L2/2017, sendo esta prorrogada por igual perÍodo através do l-a Termo ,kii;ii,r:
período correspondente de 01,/01,/2018 a 25/07 /201,8, que teve sua vigência prci'ro[Jai:i;l
pelo 2o Termo Aditivo, pelo período de 26/07 /20L8 a 16102/2019.

3. DA ANÁrrSE IURÍDICA

3.L.É cético que os contratos administrativos não podem ter seu pyazo de vigência
indeterminado, o que violaria expressamente

o

art. 53, §30 da leiB.666 /93.

cle

rioi

r,

E esse pr;i:1r) (1e'/, i

estar expressamente previsto no edital [e contratoJ e deve corresponder à disponiiiilicla*
orçamentária, ou seja, deve ser compatível com a previsão orçamentária, caso corri-r'lirii,
haveria um grande conflito para o ano seguinte.
3.2. Ocorre que o art.57 da mencionada Lei, estabelece algumas exceções em que o rrililtril,

poderá ter sua duração dilatada, frente ao crédito orçamentário, admitindo os s(.,.-riint:r,
CASOS:

"Art.57. A duração dos contratos regidos por esta Lej_licitrá,itisttjL,,
iU iÍ1,. ;tlt,

à vigência do s respectivos créditos orçam entá rios, excetp_qlt

relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplarlos i;;is n'iÊji.,
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser pri.)i'rogadii:l

.

se houver interesse da Administração e desde que isso l-i'r.rhil si,l,
previsto no ato convocatório
II - à nrestação de serviços a serem executados de forrua-i,üriú{n!.,,,
que poderão Ier: a sua duração prolrogada por iguais e sr-ic,àsgi-v-1.i.r

períodos com vistas à obtenção de preços e condiql;'ssvantajosas para a administração. limitada a sessenta

1r1.;'

l!1(+r!,(r§.;

III - vetado;

IV-ao aluguel de equipamelltos e à utilização de proplr-irrnas ,i.
informálica, podendo a duração esteuder-se pelo prazo iiil zrtrf i:
(quarenla e oitoJ rneses após o início da vigência do contratr::
\r - às hipóteses prev'istas t-tos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI rlt ;rrt.. ),'.
cujos contratos porierão ter vigência por até 120 [cento e vinir]i lrr-'si:rl
caso haja interesse da adrninistração". [Grilo nosso]
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3.3. No que tange à pretensão avençada, o que nos interessa manifestar é no toci:ifi[e

ar::

serviços a serem executados de forma contínua, o que admite prorrogação por igir;ri:;
sucessivos períodos, ficando limitados

a 60 meses, desde que a duração

prori":i1ig,ir(r:

permita obtenção de preços e condições mais vantaiosas para a Administraçâ,.,,.
3.4. Marin ella (2017 , p. 542) pondera que "A fbrma continuada da prestação não del'c rrc rl

exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares como resul!;ldo

r

rr

prestação contratual, mas da permanência da necessidade pública a ser satisfeit;', i:;to,
abrange serviços destinados a atender a necessidades públicas permanentes. Não .;i;rernil,

somente os serviços essenciais, mas também aquelas necessidades públicas relar:rr;narl.:'
com atividades que não são indispensáveis, sendo fundamental que se trate de ner:er;r,;id;rd

,

públicas permanentes e contínuas".
3.5. A regra da prorrogação não se vincula à importância do serviço, mas à previsii:,i{idar'
da existência de recursos orçamentários para seu futuro custeio.

3.6. Os serviços contínuos são aqueles cuja interrupção possa comprometer a contirrukiÍr.í:,
das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se pi,,
mais de um exercício financeiro e continuamente. Visam atender necessÍdades pern:,iiterrt',
da administração. São instrumentais, auxiliares ou acessórios, ou seja, constituem aiiviriar
de apoio, a fim de que a Administração possa cumprir sua missão institucional. 0 Liroc:rti

esperado não se exaure em perÍodo predeterminado. Pressupõe vigêncÍa da contrati:r,:;io:

uqr

mais de um exercício financeiro. Constituem obrigações de fazer.

4,

CRITÉRIOS

E

REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO

DA

PRORROGAÇÃÜ P$Ii:

sERVrÇOS CONTÍNUOS

4,L.É indispensável

a

anáiise dos contratos casc a caso, diante

observar atentamente o art.

57

,ll,

cta

forma de atuação ri, , órg,ii

da lei federal Ne 8.666/1993; a objeto dos contral.tlq

(Je",,,

,

corresponder a obrigações de fazer e a necessidades permanentes.

4.2. Nos casos de prorrogação do py'azo de vigênc;ia coutratual,

os

termos de aditameniqr

devem ser celebrados previamente à expiração tio prazo previsto na avença, de rnodo
evitar a execução de serviços sem cobertura contratual (Acórdão na

Ple

;i

rio]"

Página 3 de

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEI- DO PAR.Á
PALÁcIo MUNICIPAL cAP. NoÉ DE CARVA!.Ho
ASSESSORIA JURÍDICA

4.3. 1á o aumento de quantitativos e serviços ou a inclusão de serviços inicialrneiri-e

llí'r,

previstos somente poderá ocorrer após a formalização do correspondente tÉ;;'rrto lr',
aditamento, tendo em vista o disposto no art.60, parágrafo único, da Lei na 8.6{;;il1{.}(j:
fAcórdão ns 1489 /2004- Plenário].
4.4. No tocante aos requisitos, é necessário que o serviço prestado seja de natureza cr.,ntínri:,

[já tratado no início da exposição); que vise à obtenção de preços e condiçí,ii)s rlei;.r:.
vantajosas para a Administração: A vantaiosidade econômica da proposta para
,.r

Administraçáo

ê

um imperativo previsto no art. 3e da Lei Federal ns 8.666f L9;l3;

4.5. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração derr,rr'á Íir,'r
promovida mediante celebração de _tefmq_aÀiltvo, o qual deverá ser submetido à a1-,;"ovaçir:
da consultoria jurídica do órgão ou da entidade contratante.

5. DA CONCLUSÃO

Compulsando os autos administrativos, esta Assessoria Jurídica, salvo meil:oi' juí:.''
da Administração Pública, isentando adentrar no mérito administrativo, segundo

r

ccllaciona à convenÍência e oportunidade da autoridade competente, assim como

riualq.Lr.,-,

eruai r;,,

opinião jurídica vinculativa,haja vista não ser este o papel desta Assessoria, muitr:

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

ii

pel.:i

da

iL

'

8.666/e3.
É este o parecer. S.M.l.

Santa lzabel do Pará, 22 de |aneiro cte 2r:l9.
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DO
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