
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER IURÍDICO Na 294/2OL9

De Lavra: Assessoria furídica

CONTRATOS Ns 046/2017 eNe O47 /2OL7.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINIS'i'i(41'IVi,

PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO. SERVIÇO CON',j',il'Jil,il;,

CON FIGURADO. FAVORÁVNI.

1. RELATÓRIO

1,1. A presente manifestação jurídica referencial visa registrar os apontamentos jiir'íclic:

acerca da (imJ possibilidade de termo aditivo cujo objeto é a prorrogação de cotlirait;,,'

0461201,7 ene 047 /2017 de prestação de serviços continuados, nos termos da Lei 8.,..,t'{tf \i

com ou sem repactuação.

L.2. O Despacho encaminhado da SEMAD a esta Assessoria iurídica fora da-ii;r,rJci r,

30/OB/20L9 e recebido no mesmo dia nesta Assessoria |urídica, dentro da vigí:ucia :;'

contrato, que tem seu termo final expresso no diat0/09/201,9.

1.3.0 objero é a GONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÂ(] ES'i'itvi.ttt,',

çAMINHÕES E MÁeutNAS nARA MANUTENÇÃo URBANA Do MUNICÍPIo DE sAr\Tr! i'it"AÍtt':'

DO PARÁ, conforme especificações do Termo de Referência constante aos autos do ili'(,{losr', 
'

ne 436/2017.

1.4. Eis o resumo. Vistos.

2. REGULARIDADE DA FORMAçÃO DO PROCESSO

2.1. Como se trata de solicitação em que esta Assessoria jurídica já se nur:li1'c:;1.'

tempestivamente e na oportunidade vinculada, não há que se manifestar quanto âo |,i'ilc{}si:,

primitivo da contratação, mas tão sornente no tocante à prorrogaçáo.

2.2. A solicitação cle manifestação está conclizenLe ao prazo de vigência rio cor;it;-lto r:

046/20L7, que teve sua vigência encerrada no dia 3L/1,?/2017, com vigência arnpHricia pel

1a Termo Aditivo por igual período, de 0L/0L/2018 a 25/07/201,8, o contrato airrt-ia fi;' .

prorrogado pelo 2q Termo Aditivo, que tem conlo vigência o período correspoÍi,:'-)jl['r'ii
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26/07 /2018 aL6/02/2019 e 3e Termo Aditivo, com vigência de 1,7 /02/201c) aL0/{} lZi.t

bem como do contrato ne 047 /2017 com vigência encerrada no dia 3t/1,21201,7, ser:rtio cI ,

prorrogada por igual período através do i-e Termo Aditivo, período correspont.:,rlr-

0L/01,/201,8 a 25107 /20L8, que teve sua vigência prorrogada pelo 2q Termo Aditi,;u, 1:r:,

período de 26/07 /201,8 a L6/02/2019 e 3q Termo Aditivo, com vigência de 17 f 0'i i'',:"ü':t:i

1,0/09 /20L9.

3. DA ANÁLISE JURÍDICA

3.1. É cético que os contratos administrativos não podem ter seu prazo de vigência rie tlrtl'.i

indeterminado, o que violaria expressamente o art. 53, §30 da leiB.666/93. E esscr [)r.r11,) (1r::]','

estar expressamente previsto no edital [e contrato) e deve corresponder à disponlriiitlaii

orçamentária, ou seja, deve ser compatível com a previsão orçamentária, caso cr;,tirÍit'i,

haveria um grande conflito para o ano seguinte.

3.2. Ocorre que o art. 57 da mencionada Lei, estabelece algumas exceções ern qlle o '')íitl';i.

poderá ter sua duração dilatada, frente ao crédito orçamentário, admitindo os st;:Êilit:t,,

CASOS:

" Art.57 . A duração dos contratos regidos por esta l.çür-ca.rir ,ltillt.i-ti'
à vigência dos respectivos créditos orçamentários.cxçeto.grr;rlil,ti.iti.
relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados ilils Eir:)i;,.,

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser ptt,ttog,;,iril,;
se houver interesse da Administração e desde que isso 1-i:,:titi't:;i',

previsto no ato convocatório

II - à prestação de serviços a serem executad-os de foEx§a.i?4LíL{l!i,,
que poderáo ter a sua duração prorrogada por igrrais-E:*qliÇil§,'ii-vi'ir,,

períodos com vistas à obtenção de prqças e cory4U;i;gri"-till
vantaiosas para a administração. Iimitada a sessenta-Bnç.:;iç§;

III - vetado;

IV-ao aluguel de equipamentos e à utilização cle prr:gliilnar; 'r
inforrnática, podenclo a duração estender-se pelo prazo iie atti '!lr
(quarenta e oito) meses após o inÍcio da vigência do contratl:

V - às hipóteses previstas rtos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI 'lit .rrl ',1

cujos contratos poderão ter vigência por até 120 [cerlto e vittlrll irlrls(':;.

caso haja interesse da administração"' [Grifo nossol

Pásina 2 de 
W



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASSESSORIA JURÍDICA

3.3. No que tange à pretensão avençada, o que nos interessa manifestar é no toc':rlte;t:-,:

serviços a serem executados de forma contínua, o que admite prorrogação por r.i4l-t;ris '

sucessivos períodos, ficando limitados a 60 meses, desde que a duraçãcl lpÍ'G,'r",lflirt("'

permita obtenção de preços e condições mais valrtaiosas para a Adrn[nistnaçâii,.

3.4. Marin ella (20L7 ,p.5a\ pondera que "A forma continuada da prestação não dt:':üi-t'o ' i

exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares como r<-:sttil;tr.io :

prestação contratual, mas da permanência da necessidade pública a ser satisfeit:', ii;,'r;,

abrange serviços destinados a atender a necessidades públicas permanentes. Não,"t,i-rlrtr,,

somente os serviços essenciais, mas também aquelas necessidades públicas reiai 
'(irtiLiJ 

,

com atividades que não são indispensáveis, sendo fundamental que se trate de ttece,,,;rtil;,:1,:

públicas permanentes e contÍnuas".

3.5. A regra da prorrogação não se vincula à importância do serviço, mas à previsiliilidari

da existência de recursos orçamentários para seu futuro custeio.

3.6. Os serviços contínuos são aqueles cuja interrupção possa comprometer a cor,tl,:tiid;rl

das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estendÉ:;--r;t: iri;r

mais de um exercício financeiro e continuamente. Visam atender necessidades per§r.r-rtcllt:''

da administração. São instrumentais, auxiliares ou acessórios, ou seja, constituen'r ;-i i i'"'itl;'ri I

de apoio, a fim de que a Administração possa cumprir sua missão insLitucional. 0 i.i ()dlj:

esperado não se exaure em período predeterminado. Pressupõe vigência da con[rutli, ]i,o: i'Jl l

mais de um exercício financeiro. Constituem obrigações de fazer.

4. CRITÉRIOS E REeUISITOS PARA ENQUADRAMENTO DA PRORROGAÇ,É\Ü PCK.

sERVrÇOS CONTÍNtiOS

4.L.É indispensável a análise dos contratos caso a caso, diante da fbrma de atuag:ão irr, ,ir11ii: 
'

observar atentamente o art. 57,11, da lei federal Ne 8.666/1993; o objeto dos coutrzriils rle';'"

corresponder a obrigações defazer e a necessidades permanentes.

4.2. Nos casos de prorrogação do prazo de vigência contratual, os termos de adirartt,:tl '

devem ser celebrados previamente à expiração do prazo previsto na avença, cle iricttlo :

evitar a execução de serviços sem cobertura contratual [Acórdão ne 7 40 /2004 .- Pl*:;r;irio i.
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4.3.lâ o aumento de quantitativos e serviços ou a inclusão de serviços inicialmi,rti.e t"l:',:

previstos somente poderá ocorrer após a formalização do correspondente t(:;'lrlo i:

aditamento, tendo em vista o disposto no art.60, parágrafo único, da Lei na 8.6(:,i,/1',i',;

[Acórdão na t4B9 /2004- Plenário).

4.4, No tocante aos requisitos, é necessário que o serviço prestado seja de natureztl t:i;nt.ír;ti:,,

[já tratado no início da exposição); que vise à obtenção de preços e condiçõ,,;Í] lLr::i.

vantajosas para a Administração: A vantaiosidade econômica da proposta ,ü;18';,t

Administraçã,o é um imperativo previsto no art. 3s da Lei Federal na 8.666f L9't:ti\;

4.5. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração derirrr'á s':,'

promovida mediante celebração de terrno aditivo, o qual cleverá ser submeticlo à â).,,, {:r/ii!:i:

da consultoria jurídica do órgão ou da entidade contratante'

5. DA CONCLUSÃO

Compulsando os autos administrativos, esta Assessoria Iurídica, salvo inellirlr itií:',..

da Administração Pública, isentando adentrar no mérito administrativo, segundo i,, quili :;.

colaciona à conveniência e oportunidade da autoridade competente, assint coíno {:1,.râlci.}:'

opinião jurídica vinculativa, haja vista não ser este o papel desta Assessoria, ntriil-o pr:i',

contrário, se manifesta favoravelmente à contratação, com fulcro no art.57, ii cla l,:;

8.666/e3.

É este o parecer. S.M.l.

Santa Izabel do Pará, 30 de Agosto de 2l lÍ].

MA ROCHA PIRES
ICO MUNICIPAT, - PMSIPASSESSOR JU

ABiPA 23,535
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