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Contrato Administrativo; 110118/2021

Aditamento do prazo do contrato

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: ANALISE ,00 29 TERMO-DE-ADiTiVO; eONTRATO-T10líl8/2021r CONTRATO DE

LOCAÇÃO. ADiTAMENTp-DE'PRAZO CONTRATUAL ARTIGO' 57,ífiíJiDA m m 8.666/93.

•linp í
?ll li I
Hi* i; . \]

LEGALiDADE. POSSIE iUDADE.

Mi-

1. RELATÓRIO

S De início/.insta:destãcar que; sobre a bipótèse'dbS'aútos, emitirei parecer
1 • ! '1 'M/', Í;

atinente aosseus.aspectos jurídicos; serh tecerqüáisquerxònslBeráçõés acerca das questões

técnicas e cqntábii/finànceira/ que definitivamente fogèm''̂ 'dá esWp de competência da
. I'Assessoria Jurídica.
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da:se de soiicitação. de anáiisé;é emlssã6''de

ceiebração dò SágUndla Terrrio .Aditivo aò Contrato Àdmjnistratiyo 110118/2021, para
prorrogar o prazo de Vé iidade dò CGhtTatoxéÍeb7adò:entrè a admjhistVação e p proprietário

pajécer jurídico acerca da

do imóvel em:questãò.i

i. ^T i

1 Assim, o processo administrativo foídeflagrado através dO'Í\/lemorando do
i I il . I'M;,'•

Chefe do Setor de Compras, no.quái constam a.motívação..e a.justificátivá para a celebração

do termo aditivo em teia, bem como dos documentos que instruem o presente processo

administrativo. I

Desta feita, os autos foram encaminhados a esta assessoria para que esta

se pronunciasse sobre a possibilidade e iegalidade do pretendido Segundo Termo Aditivo

com o objetivo de prorrogar o contrato de iocação.
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Ésucinto o relatório. Passo a opinar.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Nessa quadra, impende registrar que não cabe a esta Assessoria Jurídica
I

adentrar no mérito,'do! ato administrativo, de modo a interferir num eventual juízo de

conveniência e de oportunidade dos atos praticados pelo órgão competente, portanto, este

Parecer Jurídico se atera unicamente ão exame da legálldãdé dõ^íprÓcedirnento, à luz da
M • - • i . flegislação de regência da matéria edos priricípios da razoabilidade e^a'proporcionalidade.

; Nos contratos, celebrados pela Administração Rübllca pode-se falar em
í ^ I i - . • (M-lr i

prorrogação por^acordp entre as parte"s>^jé a-^situação fática en|quádrar-se em uma das

hipóteses dos' incisos dojart. 57, cãput'du dos irici^s'dÓ4í2^tambérT^\yesse artigo.
J Assim/ a' prorrogação, de prazo deve resuitar.do^Oòpsenso entre as partes
j I 'I • P ';Í' t

contratantes,! ser justificada' por'escrito .e.. previamenté '.'autòrizada péia autoridade
i I -1 •• i • P

competente para celebrar ò'contrato, consoante; para .estas-duas exigências, determina o
i 11 • '' í' Pi }

§29 do art. 57 da Lei das Licitações-e-Gontratos-
i" . j ^ \:
I Pos bem,,'n'as"èspécí_es :contratuais\dá Adrhinistração, o professor Hely
{ i íl 'Av- ' 'iL'- .'/Ví| r'\' C

. ,,! . Kc.'I V •, ~ -1 -.'A-, M-', /k tf !• t^ ^Lopes Meirelles classifica d contrato dé locação cèlebrido,pelò Poder Público

semipúblico, a.sãber:

como contrato

—- - A.

. .

^ 'i.-' í

-Contrato semipdélLcd é o firmadófentre á Administração

é o particular; pessoa físicá' ou '̂ Jurídica, com

predominância de- normas J-^pértinentes do Direito
Privado, mas com formalidades jprevistas para ajustes

- Jifi ij, I V"

administrativos e relativa supremacia do Poder Público.

Desse modo, percebe-se que os contratos de locação, em que a
I i

Administração Pública figure como locatária, reger-se-ão pelas normas de Direito Privado,

caracterizando-se não[como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um

contrato da adminikração.
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Corroborando com esse entendimento, Jessé Torres Pereira Júnior:

Posicionando-se o ente público ou a entidade vinculada

como locatário, predominará no respectivo contrato

regime de direito privado, porém, ainda assim, certas

regras administrativas terão de constar do ajuste, como,

• por —exemplo,--"Cláusula-- indicativa—dos recursos
. ?í -J i" \

orçamentários que atenderão fàs! despesas do contrato
' n;H' í

{v. art. 62, §39; c/c art. 55,'f,y), uma vez que a

Administração, rião, pode contratar sem amparo no
-j.-w - 1. •( 1-

í" —- 1 . •" !: •; I J
;orçãmènto:-:(6F/88,-^art. 167, - norma de ordem
pública por exceiência,-:inafastávéi pela vontade dos

. "'o''-."-,-? iJ) :|
.contraentes.) . ,

( _ í' 1;' - !j
I • } S"' , ^ • (' I • J
1 DesseImodo,-fica excluído o, referido art:'57,'quê'delimita'a duração dos
j II í;-.. - i ~ ''''ii jiiiil ícontratos administrativos a\vigencia-dos~respectivos'créditos c^rjçamentáriòs e limita as

prorrogaçõesjdê serviços contínuos em sessenta meses: jlj' Tj':

Outrojnãoiié^o éhsinãmento de^Mária Sylvià Zarieila Di Pietro quando
- 1 ;) • \ • v; l-Mif v
ratnç não atingidps.pêlàs restrições dojrt::'57:/

[ -v..' j r. '•
/Ê não'se "aplica,^ãinda de (iirelto privado

celébrado^peía AUministfaçãoi pòrque ojartigo 62, §39,
|iÍ'' í' í" *'

enumera os contratos

ao determinar a, aplicação, aos' mesmos,'das normas da

Lei n9 8.666/93, fala expressamente nos^artigos 55 e 58

a -61, -pulando,-portanto,-o
.•í-\

artigo 57, pertinente ao

prazo.

Nessa" linha de intelecção é a posição do doutrinador Leon Fredja

Szklarowsky, esposada em artigo denominado "Duração do Contrato Administrativo",

publicado na revista trimestral Âmbito Jurídico:
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Os contratos de locação em que o poder público é

locatário, de seguro, de financiamento, de "leasing" e

aqueles, cujo conteúdo seja regido,

preponderantemente por disposição de direito privado,
i

submetem-se às normas desta lei, não se lhes aplicando,

por^, o ^rtigo 57, qu^tra^a do prazo £ontratual9. Leia-

se que aaplicação das normas|pr|vadas se dá na mesma
proporção que as normas de direito púbíiico e não como

iprètende_,.ò, dispositivo equivoçàdamenté. Incidem, no
• õ' . i'' fj !• i
que ícouber;' os;,artigos 55 (cláusulas essenciais), 58

'' •• ' j|.;.; i;
Icláüsulas!extravagantes),.59,JeOj è 61 (formalidades),

" "•' 'v'' lil .i I :ialém das, normas gér;áis:''.Consequentemente, não há
"T--frji' f

restrição-, cjuèhto ao .pVázò,-sübmissos que ficam à lei
ijU.i' f]'

; s "• .• ' ' Ir ' i '' í
própria .-lei de locação'prediál; urbana; legislação de

||i '" 'I
-seguros,.financiamento:étci Esses contratos poderãoser

- •> '!;; i f, i! íi
, ' ' • ' L' f Cl
.feitos para um prazo superiorà duração o exercício

^orçamentário, pVrque/éxp>essamerité jafastados das

amarras-da"aftlg0r57,-íadéquandò-se à Jéi própria, no
/que:hãò colidir com als^regfas especiais.

C"- ' "A,.' " líf í'. j'
âmbito dos tribunais de^^rcontas, tem-se ensejado interpretações em
outrina acima exposta: [j-. l |
,1 . - - '7 /Orá, a satisfação de determinadas necessidadesj/estatais pressupõe a
L._JI

Utilização de mecanismos próprios e inerentes ao regime privado, subordinados
I

inevitavelmente a mecanismos de mercado. As características da estruturação empresarial
I

conduzem à Impossibilidade de aplicar o regime de direito público, eis que isso acarretaria a

supressão do regime de mercado que dá identidade a contratação ou o desequilíbrio

econômico que inviabilizaria a empresa privada.
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Quanto aos requisitos para prorrogação, andemos a cada um em separado;
I

Primeiro; há manifestação positiva de vontade do contratado e Segundo: há justificativa e
I

prévia autorização nós termos do art. 57, § 29, da Lei n9 8.666/93.

O Tribunal de Contas da União, conforme a sua jurisprudência (Decisão n9

473/1999 - Plenário) determina a observância do disposto no art. 57, inciso II, da lei n9

8.666, de 1993, somente se permitindo-prorrogação de contratos-de prestação de serviços
I I í

executados deiorma contínua por iguais e sucessivos períodos, desde que .sejam obtidos
. t

preços e condições mais vantajosas para a Administração. r

'ir
^4-:

; Quanto à possibilidade deVpforrpgação, tendo enij vista a iprevisibllidade

encartada noiPrimeiro ijermo de Aditjvò,aò Contratp>fáz^se possível.í! |
j Conforme idis^põê Ov. § 29, do art. 57.,^>dá.Lêi n9i'8.666, de 1993, toda

prorrogação ,de prazo Idéye. ser justificada jiDor escrito^Wi^piTesjiam^^ autorizada pela
autoridade competentejparã^celebrar o contrato..Verifica-seldós áütòs que o' dispositivo1 i f ; ;,V' i-jl f
cumprido pela autoridade competente.

sobre tal anuência.

Fo

despesas oriándas

co_

da:

exigência do inciso II dd
' • ! í

Aplica se, pelas razões acima expostas, a presentéMocaçãb o mandamento
' ' 1''. í|

contido no inciso II,do.art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993, em que os contratos que têm por

objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua podem ter sua
I I

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração pública. Vejamos;

^ ' li . n' ' <• . ,.í I. pi} v ^1 ..
Consta expediente com resposta do .proprlétár ò-do imóyel informando

que concorda com a continuação ida'locação,, cumprín^doassirh oVequisito legal que dispõe
i: ^ •«

••-••ÍT
l. . 1. •

> M

ifirmada â'existência de-dotaçãoyòrçamentáfia para

celebração do Termo 'Aditivo; que sè prét:ende, firmar, conforme
'J j1 !;• (•:!

§ 29 do art. 79 da Lei n9 8.666Í de1993.
•ir 1 í •
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
I

contínua, que poderão ter a sua'duração prorrogada por

iguais-e-sucessivos-períodos còrn ,yistas-à obtenção de
I

preços é condições maisfM.yantajosas para a

administração,, limitada asessenta'meses;!
ij; ÍJ I

Assim,i^nãO iha. Óbice, p,o]s,.a'̂ prorrogações sucessiyas^de contrato em que a
; I I •" 1" y r• íí' 'í í' I

Administração seja locatária com,fuhdamêhtb no.brtigb 24, incisb^X da Léi ns 8.666/93
I j .;j -.1 "• ••-.'T®'" • 3 '̂í' il

(Decisão ns 5Õ3/96-Rlenário,:Dècisão nS 82'8/Ò0 ~ Plenário eAcórdãolnS 170/05-Plenário).
! = • íi 'fv.','' A lliAi !i " I ',v I
í Advirta-se,.'̂ ;contudo,que jas preocupações fobservadas quando da
i i il W' ^ 'ii'prorrogação .de um, contrato devem ser semelhantes ,àqüél^s ipérfinentes aum ajuste

original. Logo, toma-se innpresclndíve! que "as mesmás cóhdíc
f , j li :c

consumação ;de um contràtoVséjam. verificadas no ihstanté/da
j '' ' ' ' '7l

palavras, reputa-se necessáHa^;a\m'anutenção, cjuanâò^da.^prorr^^^^
contratação diretaeomíjbase noJart;-'24^^ da Lei.nQ 8.666/9^;Vém';p^^^^ {i|
do imóvel parja odesenipenhb dasitividades^"dminjstrat[v^ a,'adéquação!do imóvel i

onantes existentes para
;iir j
Ipròrrogação. Em outras

!í

exigências para a

a necessidade

questão (e somente dele), para á satisfação^dãVpecéssidãdes c
\ /

compatibilidade do

técnico prévio.

oreço exigido com aquele vigente no mercac

á/Aciministração; e
•? ^
o„ comprovado por laudo

E

1!;

em

a

Portanto, resta-juridicamente possível a prorrogação do contrato em

questão.

3. DA CONCLUSÃO
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Djante do exposto e observado as normas contidas na legislação aplicada
I

ao caso, a Procura'doria do Município manifesta-se pela POSSIBILIDADE de celebração do

Segundo Termo de Aditivo, arrimando-se nos princípios que norteiam a atividade

administrativa, no art.;37, inciso XX!, da CRFB/88 e, especificamente, no art. 57, inciso 11, da

Lei Federal n^ 8.666/93.

Outròssim, atendendo ao -disposto-no art. 38,

8.666/93, após prévia [análise, OPINA pela legalidade da minuta

parágrafo-único, da Lei ns

Idò instrumento aditivo de

contrato acostada aos autos.

Éb parecer, salvo melhor juízoív- ..,,.

^ \x

i *

São João-dos PatoS:.- MA, terça-féiray-06-de junhG deL2G21.
1 •! ' \

May

Procurador Geral
! t V

OAB/MA 14.9H-

'vi"
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