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Contrato Administrativo 110120/2021

Aditamento do prazo do contrato

Prefeitura de São João dos PatosI I
ASSUNTO: ANALISE DO 2® TERMO DE ADlTlVO-^ eONTRATO 110120/2021-í CONTRATO DE

il • - •• ti'--' r'
LOCAÇÃO. ADITAIsllENTO DE PRAZO CONTRATUAL. ARTIGO 57;/íi;' DA LEÍJNS 8.666/93.

BIÜ DADE.
I .í.

!
t

Dií início;-insta destacar que; sobre a: hiÍJÓtese Idoiáutos, èmitirei parecer

atinente aos seus aspectos jurídicos,.sem tecer quaisquer.considerações acerca das questões
' 1! •• ' - II \ I'

técnicas e cdntábi /financeira, que definjtjvamente fogém- da esfera de competência da

Assessoria Jurídica.
, M I. í i '

Pois bem!-.

.'/-Cuida

celebração dp Seguhc

se de-solicitação de análise éeffii/sãb'de| pârécer jurídico acerca da
o Termo Aditivo >6'Còritráto^ Administra^^^ 110120/2021, para

prorrogar o prazo de validade do;contrato..celebrado ehtrè a àdn-inistração e o proprietário

do imóvel em questão. |
.1,1-, !

f" Assim o processo administrativo foi deflagrado através dq-Memorando do

Chefe do Setor de Compras, no qual constam amotivação. é_a Justificativa para acelebração
do termo aditivo em tela, bem como dos documentos que instruem o presente processo

administrativo.

Desta feita, os autos foram encaminhados a esta assessoria para que esta
1 '

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

com o objetivo de prorrogar o contrato de locação.
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ÉsucintoOrelatório. Passo a opinar.
I I

2. DA FUNDAMENTAÇÃO
I

1

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

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

conveniência e de

Parecer Jurídico sé a

legislação de regência

Nos

opçrtunidade dos atos praticados pelo órgão competente, portanto, este

:erá urílcamentè ao 'exaríie dã'legalidade

da matéria e dos princípios da razoabilidac

contratos celebrados pela Administração

dò!^proce'àimento, à luz da
r-ik' 1 '
é e da proporcionalidade.

.ís X !*
Publica :pòde-se falar em

prorrogação por acordo entre ás partesksekãtsítüáçâo fática ériquadrar-séi em uma das
! t ll . • -v ; - • . 1 .1.;/" í; .•

hipóteses dos-iricisós doãrt.57, cápüt-ou dos iricisòs^db\§12, tambémVdesse artigo.
i 1 11 -s • •• • f'*. Í.Al ) j
r -1 .-'i -, ... . ,iif kl'! !' 1.^ ^

Assim, a.prorrogação de prazo deve resultar do^consensolentre as partes
IBd • 'í

contratantes,user justificada" por escrito - ék' préviamente''"autbrízada pela autoridade
i !l / „ -- Isí;'. 1 1

competente para celebrar p, contrato,, consoánte;.,para.éstas;buas;;éxigênciàs, determina o

§29 do art. 57 da Leidas Licitações e Contratos.-
•>» ••

I " J J ' ! V >Pois bem,, nas espécies contratuais-dá Administra^ o| professor Hely
I 1 • 'I . ' S. • -'Jk f. ['1 'l S

ca p contrato dè locação cê[ebrado.pelp PòdérPúblico como contratoLopes Meireiíes classifi

semipúblico, a saber:

Contrátò'semipúblicd.é o firmadò'entre a Administração
^ I • B

sica òu Ijurídica, com
p.eitinentes do Direito

éi.previstas para ajustes

e o • particular, pessoaA

predominância : de ^nbrmas

Privado, nias com formalidab

administrativos e relativa supremacia do Poder Público.

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

Administração Públjca jfigure como locatária, reger-se-ão pelas normas de Direito Privado,
caracterizando-se não como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um

contrato da administração.
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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 rrindicativa'. :dos recursos

orçamentários que atenderãòiàs despesas do contrato
í''i- l [

55;. V), uma vez que a(v.. art. 62,. §3?,, c/c art.

Administração não pode contratar senp amparo no

^ norma de ordemorçarhento- (CF/SS, -a"rt. 167;/',!
• • • 1 ' t'i. *

•pública pòr-excelêricia,--inafãstável pelaj vontade dos
1 i

contraentes.j -.!
' 1 : í .

<11 • • "W í
r Desse modo, fica excluído o, rèfèridp,aft.v57, quérdelimita à duração dos
í- 1 II 'f- - - 7? ^ f';.-' 1 ícontratos administrativos, à.vigência dos respectivos créditòs orçamentá^rios e limita as

prorrogaçõesldeserviços coníínuòs em sessenta meses;.,--. ; ii ) j
i i i í-iI O^utro não-é:-9-ensinamento de'Maria,^Sylyia|ljZánella D| Rietro quando

enumera os contratos,não atingidos.pelas restrições dó árt-: 57:- í -i:.!' I i

- i •*''j I '.Emão se-apiicã^aindaiaos contr^os d^ direito privado
celebrãdo| pela,~Aclminístraçãp;':^^ partigo 62, §3S,
ao deterniinar a aplicação, aos^mesmosj áas normas da
Lei n® 8.666/93, fala expressamente nos artigos 55 e 58

l >".« '
a 61, pulando,..portanto, o 'artigo 57, pertinente ao

prazo.

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

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

publicado na revista trimestral Âmbito Jurídico:
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"a ''

consonância com a

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,

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

porém, o artigo 57, que trata do prazo contratual9. Leia-

se que a aplicação das normas privadas sé dá na mesma
• • • •• . ; • !

proporção que as normas de direito público e não como

pretende o dispositivo equívócadamenté. Incidem, no

que couber, os„ artigos 55]i (cláusulas essenciais), 58
- •• - Vi 11': I

"(cláusulas]extravagantes), 59,r;60 e 61 (formalidades),

além das nprmas gerais. Gorisequentpmente, não há
restrição.quanto ao^pràzo, submissos ficam à lei

própria - lei. de locação predial. urbana>í legislação de
"f " ' I iJ s' i.. 1. í

-seguros,-financiamentO:etc. Esses contratos poderão ser
r - , I H ; I - I i

feitos para um prazo superior à duração o exercício
' ' '-.u • ' t
f ' ' y " fl", í 1

brçàmentário, 'pprqueV-expressamente; afastad das
• ! If""'' l" j

amarras do artigo-57,'àdequando-se à lei própria, no

que nãò colidir corri a^ regras especiais, j ^

Np âmbito dos triburíais'de contas, tem,-se ensejado interpretações em

doutrina acima exposta: ^ - 1 y:-

Ora, a satisfação de determinadas necessidacles'- estatais pressupõe a
1 li - • -- • l'b:- -

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

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

conduzem à ímpossibiljdade 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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G^uanto aos requisitos para prorrogação, andemos a cada um em separado;

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

prévia autorização nós termos do art. 57, § 22, da Lei n2 8.666/93.

! I
G 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 n2

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

executados de formai contíhua por iguais e sucessivos períodos! desde que. sejam obtidos

preços 0 condições mais vantajosas pára a Administração.

L. Quanto :à posslbilidade-de. '̂prorrogação, tendo

encartada no primeiro Tej;mo de Adi^yd ad"Cdntr|t:o\;f^se.possí;^

• |-.f
I' '

èrh; vista a'previsibilidade
1 í

{' Confòtrne'dispõe o § 22, dp art.r"57Vdá.;Lel Ín2j. 8.666,1 de 1993, toda
- U' ' v\'.7iv -• \'/;V. hyá . S'f. . . ,prorrogação de deyeoser justifjca^ ipor. escrito.^e-.previamente ^autorizada pela

autoridade competente para celebrar o contrato., VêrifÍca-sê'dos

cumprido pela autoridade,comp^ente^ _

autos queb;dispositivo foi
h;- 'i ;

' Consta expediente com resposta do proprÍetárid-'do imóvel informando
í'• i!t.i

"""" a contjiiüação da4ocação, cumprindo assirn olréquisito legal que dispõe
j. V'. !:i

que concorda com

sobre tal anuência.

i / Foi confirmadãAá èxistênciá de-dotaçãoydrçamedtáfia'paraJcobertura das
despesas oriundas da celebração do terfhôr Aditivo- que se pretende' firmar, conforme

exigência do inciso idò §,29 do art. 79 da Lei n9 8.666, de 1993.

Àpiica-se, pèias razões acima expostas, a presente]locação o mandamento

contido no inciso 11, do' art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993, em que os contratos que têm por
1 I

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

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

©

condições mais vani ajosas para a Administração pública. Vejamos:
1

i
/

1
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Assim, não há ób

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos reiativos:

ii - à prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por

iguais e sucessivos períodos ,com ~vístas-à obtenção de
^ rhíf í i

preços • e condições màis' vantajosas para a
-•. lí-i"-. 4 i

administração, ilimitada a sessepta meses; |

ce, pois,'a'prorrogações sucessivas de contrato em que a

Administração seja iocatária com" fuhdarhentd']iO;,\rt|gb- 24, ihcisò X, dá Lei ns 8.666/93

(Decisão ns 503/96-Pjenário,Decisão n^ 828/00-Plenário e:'Açórdãó;n2 17p/05-Pienário).

|dv|La-se,;vcòntudp; ;'qi^ Ías\prèocijV?í^^ quando da
prorrogação 'de um jcontrátò devem ser semelhantes .àqúélas' pertinentesl a um ajuste

i ! 1 ^ ; tl-V; !originai. Logo, tomajjse-imprescin^>^Í que ias mesmas condiciphantes existentes para
consumação de um jçontratpl sejam verificadas no instántè dá"', prorrogação. Em outras

í • I I •* '1 • ! 5 - í
paiavras, reputa-se necessária-,a,manutenção, quando da^prorrogação, das exigências para a

é.nb"ant.^24í'x',.da Lei"n5 8.666/93,.em*especiai (i)!a necessidadecontratação direta

do imóvel para ò desempenhodas.atividad"es ádnhinistrativas; (i

questão (e somente deie) para à satisfaçaó das^nécèssidades

compatibilidade do preço exigido com aquele vigente no mercadò; comprovado por laudo

técnico prévio.

com base.
VI

;a.ádequaçãO|do imóvel em

da-^Ádministração; e (iii) a

ito,. resta juridicamente -possível-a-^prorrogação do contrato emPorta

questão.

3. DA CONCLUSÃO
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^0

Diante do exposto e observado as normas contidas na legislação aplicada
I I

ao caso, a Procuradoria 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 XXI, da CRFB/88 e, especificamente, no art. 57, inciso 11, da
I I

Lei Federal n9 8.666/93.

Dutrdssim,-atendendo ao dlspostomo-ar;t.-38, parágrafo-único, da Lei ns
f il , . - !i '

8.666/93, após prévia análise, OPINA pela legalidade dã minuta dã instrumento aditivo de

contrato acostada aos autos.

I ;Éopa 'ecer,,salvo mèlKor.jüízp; :

i/s •

i L' '.
r

';Í tfc

São João dos Patos - MA, terçá-féíra^06;de junho=de 2021. )

í V.

Máykbn Silv Sbüsa

Procurador Geral)
i

OAB/MA 14.924
• !•

r:5, !'

1,j; '

) '

,1: 'í-'

I I
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