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

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER IURÍDICO Ne 2LU2O2L
De Lavra: Assessoria furídica
CONTRATOS Ne O46/2OL7 e Ne 047l20t7.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTMTIVO.

PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃ0. SERVIÇO CONTINUADO

CONFIGUMDO. FAVORÁVEL.

1. RELATÓRIO

1.1. A presente manifestação jurídica referencial visa registrar os apontamentos jurídicos

acerca da (im) possibilidade de termo aditivo cujo objeto é a prorrogação de contrato ne

046/20L7 ene 047 /2017 de prestação de serviços continuados, nos termos da Lei 8.666/93,

com ou sem repactuação.

1.2. O Despacho encaminhado da SEMAD a esta Assessoria jurídica fora datado de

20/t0/2020 e recebido no mesmo dia nesta Assessoria |urídica, dentro da vigência do

contrato, que tem seu termo final expresso no dia20/05/202L.

1.3. O objeto é a CONTMTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO USUUaUa

CAMINHOES E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL

DO PARÁ, conforme especificações do Termo de Referência constante aos autos do processo

ne 436/20L7.

1.4. Eis o resumo. Vistos.

2. REGULARTDADE DA FORMAçÃO DO PROCESSO

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

tempestivamente e na oportunidade vinculada, não há que se manifestar quanto ao processo

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

2.2, A solicitação de manifestação está condizente ao prazo de vigência do contrato nq

046/20L7, que teve sua vigência encerrada no dia3t/L2/2OL7,com vigência ampliada pelo

Ls Termo Aditivo por igual período, de 0L/0L/20L8 a 25/07 /2018, o contrato ainda fora

prorrogado pelo 2a Termo Aditivo, que tem como vigência o período correspondente de

26107 /20L8 at6/02/20t9,3q Termo Aditivo, com vigência de L7102/20L9 aL0/09/20L9
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e 4q Termo Aditivo, com vigência de tt/09120t9 a 03/04/2020 e 5q Termo Aditivo, com

vigência de Oa/Oa/2020 a26/t0/2020 e 6q Termo Aditivo, com vigência de 27 /L0/2020 a

20/05/2021, bem como do contrato ne 047 /20L7 com vigência encerrada no dia

3L/12/2017, sendo esta prorrogada por igual período através do ls Termo Aditivo, período

correspondente de OL/0L/}OtB a 25/07 /2018, que teve sua vigência prorrogada pelo 2e

Termo Aditivo, pelo período de 26107 120L8 a L6/02/20t9,3e Termo Aditivo, com vigência

de L7/02/20L9 a t}/09/20t9,4s Termo Aditivo, com vigência de LL/09/2019 a

03/0412020, 5a Termo Aditivo, com vigência de 04104/2020 a 26/L0/2020 e 6q Termo

Aditivo, com vigência de 27 /1012020 a20/05/202L.

3. DA ANÁLISE JURÍDICA

3.1. É cético que os contratos administrativos não podem ter seu prazo de vigência de modo

indeterminado, o que violaria expressamente o art. 53, §3e da 1ei8.666/93. E esse prazo deve

estar expressamente previsto no edital (e contrato) e deve corresponder à disponibilidade

orçamentária, ou seja, deve ser compatível com a previsão orçamentária, caso contrário,

haveria um grande conflito para o ano seguinte.

3.2. Ocorre que o art. 57 da mencionada Lei, estabelece algumas exceções em que o contrato

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

casos:

"Art.57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita
à vigência dos respectivos créditos orçamentários. exceto quanto aos

relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados
se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido
previsto no ato convocatório

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua.
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantaiosas para a administração. Iimitada a sessenta meses;

III - vetado;

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de

informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48

fquarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato;
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4.2. Nos casos de prorrogação do prazo de vigência contratual, os termos de aditamento

devem ser celebrados previamente à expiração do prazo previsto na avença, de modo a

evitar a execução de serviços sem cobertura contratual (Acórdão ne 740/2004 - Plenário).

4.3. lâ o aumento de quantitativos e serviços ou a inclusão de serviços inicialmente não

previstos somente poderá ocorrer após a formalização do correspondente termo de

aditamento, tendo em vista o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei ne 8.666/t993

(Acórdão ne t489/2004- Plenário).

4.4. No tocante aos requisitos, é necessário que o serviço prestado seja de natureza contínua;

(já tratado no início da exposição); que vise à obtenção de preços e condiçôes mais

vantajosas para a Administração: A vantaiosidade econômica da proposta para a

Administraçâo é um imperativo previsto no art. 3s da Lei Federal ns 8.666/L993;

4.5. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração deverá ser

promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação

da consultoria jurídica do órgão ou da entidade contratante.

5. DA CONCLUSÃO

Compulsando os autos administrativos, esta Assessoria Iurídica, salvo melhor juízo

da Administração Pública, isentando adentrar no mérito administrativo, segundo o qual se

colaciona à conveniência e oportunidade da autoridade competente, assim como qualquer

opinião jurídica vinculativa, haja vista não ser este o papel desta Assessoria, muito pelo

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

8.666/93.

É este o parecer. S.M.l.

Santa Izabel do Pará, 17 de Maio de 2021.

ROCHA PIRES
DICO MUNICIPAL - PMSIPASSESSOR J

oAts/PA 23.s35
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