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PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo 104005/2021
i !'

Aditamento do prazo dò contrato

I li

Prefeitura de São Joio dos Patos

ASSUNTO: ANALíSE!DO, 2^ TERMO DE^ADiTIVO; CONTRATO" 1104,0p5/202a.--eONTRATO DE

LOCAÇÃO. ADITÀMÈNTO DE PRAZO CONTRATUAL. ARTIGO 57,|;Íii; DA
í 1.1 - . •

LEGAUDADE. POSSiBiüDADE."

1. RELATÓRIO

li

LEI NS 8.666/93.

De início,, insta destacar que, sobrb".âj.hipóte^; dos. autos, emitirei parecer

atinente aos seus aspectos jurjdicos, sem tecér.quaisquèr-cdnsidérações acerca das questões

técnicas e còntábii/finãnceira; que definitivamente fogém/.da;*esfèra de

Assessoria Jurídica.

Pois bem!
I

Cuida se dé solicitação de análise e emissão dè^parecer
- - , -^71'í

celebração dò Segundo-TermÒX Aditivò ao; Contráto; Adrninistrativo 1104005/2021, para
i i (j í-ijn 1

prorrogar o prazo de validaderdã contrato celebrado eritre^^^^ e o proprietário

do imóvel em; questão,? - -' •
"T

ihk

ii

competência da

urídico acerca da
. i

Assim', o processo ádministrativoToi defiagradò através dò.N emorando do

Chefe do Setor de Gorhpras, no qual constam a motivação e a justificativapara a celebração
t ii • • ' I

do termo aditivo em tela, bem como dos documentos que instruem o presente processo
M| - - - "

administrativo. i

I

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

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

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

2. DA FUNDAMENTAÇÃO
I

i i
Nesisa quadra, impende registrar que não cabe a esta Assessoria Jurídica

adentrar no mérito ido,, ato administrativo, de modo a interferir num eventuai juízo de

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

Parecer Jurídico se átérá únicaméhte ão êxáriie dã legalidade 35^iDro^cedlmento, à luz da
" {' íf'!' ^ I

legislação de regência dà matéria è dos princípios dairazoabilidadé e.'dà proporcionalidade.

Nos contratos -celebrados pêía Administração ijRjjbjica píode-se falar em
prorrogação por acordo entre as partes, sé a-situação fática enquadrarjse! em uma das
hipóteses dos incisòj do|art. 57, capüt oudos ihGÍsòs'dò-§Í9^ tamh^éjnl^dessear^^

; -Assim,!a prorrogação de prazo deve resujtar dp-cònsensò entre as partes
! «í ' /•'! ; í] .,1

contratantes,; ser justificada, por. escrito- è' previamerité'' autorizada 'pela autoridade
I " • ' !• j'i I I' [ jcompetente para celebrar o^ contrato, consoante,, paia estáS'duas-exigências; determina o

i f K • 'fI;'
§29 do art. 57.daiLei das Licitações.erContratos.-'-;'-'-™ ^ j

Pois b^em, rias espécies contratuais' da Administração, o professor Heiy
Lopes Meireiles ciassifica o contrato de locação celebràdp-peio Poder Público como contrato

semipúblico, ásaber: i - " .• • /,,V ;"I;Í
iíl

Xontrató sémipúbhcd è o firrnado entrè a Administração
h I.
JÍ

e o particular, pessoa ifísica ou jurídica, com
' ''''' j r

predominância de normas jpertinentes do Direito
I,'i;| !i-

Privado, mas cohi formalidades previstas para ajustes

administrativos e reiativa supremacia do Poder Púbiico.

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

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
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contrato da administração.

Corroborando com esse entendimento, Jessé Torres Pereira Júnior:

Posicionando-se o ente público òu 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 -rindlcativà;--dos recursos

orçamentários que' atenderão!'âs déspesas do contrato

(v., art. 62, I§39, .c/c. art

íAdministraçãoTnão pòdé

55i V), ,,umá vez que a

ibontratar Isêrn amparo no
orçaméntGi::(GF/88,;art. I(í7;|j!l) - 'iiprnia de ordem

^públicaTpòr excelên'cià>-:inàíástávèl pelai vontade dos

..côntraèntes:) ' -v '
!.•

Désse mpdò> fica excluído P .referidoiartT\57,fquéídelim

clati'
te a duração dos

j
áriòs e limita ascontratos administrativos 'à',vigênciá dos fésFtéc|iyosfçredJto

prorrogações;dè serviçoscontínuos em sèssenta rries^.iT ij

Outro' tiãp^ é\ò- ensinaméntò .de Maria ,Sylvla]]Z|inelia
enumera os contratos pãb_atÍngiaos^pèlàs;te|trições do art^7: j?p^

l'Í.Ííí

•J

Dl Pletro quando

E não'se aplica ainda'áòs contratos cie cIrelto privado

ceíebrádos 'pela Administra|ão,ilporque:õ artigo 62, §39,

ao determinar a;aplicaçâ.P, aós mesnios, das normas da
1. . r. .. fi- r

Lei n® 8.666/93iífálá expressamè 55 e 58

á61,--pulandoi™portàntd> ^iártigo 57, pertinente ao
prazo.

Nessa linha de Intelecçâo é a posição do doutrinádor Leon Fredja
i !

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,

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

porém, o artigo 57, que trata do prazo contratuais. Leia-j.-' • """l "• I
se que aapllcaçáp das norrnas|prívadasse dá na mesma
proporção que as normas déidifèito público e não como

' ' I IÍt i. ipretende odispositivo eqüiyocadamjentê. Incidem, no
que -'couber, òi artigos 55|i{cláusulas essenciais), 58

" .• • . viv; ^ f 1
{cláusulas extravagantes), 59,,-60 e .61 (formalidades).

li.i r ' Ialém das ríòrmas.gérájs. jCònsequentémente, não há
• \ ^ '' ]v' I' !

restrição .quanto ao .prazo,'; submissos que ficam à lei
' • '-V' i'' in'" \própria -.,íleir dé"lòcação predial urbpria, legislação de

.seguros,.flnancíamento:ètc!'!Essès contratos poderão ser
- •• - 'v. ^ ] !

feitos para um prazo superior à duração o exercício
•/ • . h' !i !

^orçamentário,' porque,^expressamente afastados das
'' ^ 'j'•f i j I

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

que não colidirçom asTegras[èspeciãis.

Np âmbito dos. tribunais de'contas, tem-se

consonância com a doutrina acirha exposta: .
' \
t >

; Ora, i

ensejado interpretações em
ií-K - 1
vi !
Íí-l.

a satisfação de determinadas necessidades estatais pressupõe a

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
1 •

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;

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

previa autorização nosjtermos do art. 57, § 29, da Lei n9 8.666/93.
I

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

I

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

8.666, de 1993, sornente se-permitindo prorrogação-de contratos de^prestação de serviços

tíjf! r-•. fexecutados de Torriia contínua por. iguais e" sucessivos perfódós||desde que

"•M
fp
o em vista a
• • Ji • í, 1

1, n\k

preços e condiçõesrnais vantajosas para a Administração.

•' • í. 1 '
Quanto à possibilidade de;pfórrpgáção, tenc

I li ' - ('"i 1.
encartada no PrimeiroTérmò de Aditívò.aò^Contrátdi faz-se bossíveí]' |j I—ií^ I•

[ Conforme^dispõé o. § 29, do. árt. 57>cíá. LeÍíh?i 8.666," c
jP":

prorrogação 'de prazo deve'ser justificada «póf éscritO;\'e previamente autorizada pela
i í [j .V I Iautoridade competente para celebrar o contrato. Vòrifica-sê.dos jáutos quje pdispositivo foi

cumprido pelárautoridade^Gpmpetente. _ .
•j'- il.JI

sejam obtidos

previsibilidade

e 1993, toda

; Cons
t -'

que concorda com

sobre tal anuência.

imóvel informandoa- expediente, com resposta do ,proprietária do imó\
11 C'3"' ,

a continuação da' loeação, cumprin^do assimibl requisito-legal que dispõe
I-P''•. j-fífp I • j

-1

- • <í-

~ "i

n ü'"

•f ji.
Foi confirmada a existênciá de.dotação,orçamé'ntária. para cobertura das

despesas oriúhdás

exigência do inciso

dá celebração do Termo'Aditiyò. que^ se

Ido § 29 dp art. 79 da Lei n? 8.666, de 1993.

pretende
pr -.

Sil

firrnar, conforme

j Aplicá-se, pelas razões acima expostas, a" presente locação o mandamento
j /] {.•[Jiií.-- ' '

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

objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua podem ter sua
' I'duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e
i I

condições mais vantajosas para a Administração pública. Vejamos:
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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

contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por

iguais •e sucessivos."iperíodpS|GÓm-vistas-à obtenção de
preços e condições - rnaiM vantajosas para a

administração, limitada a sésséhta meses;

Assim,"não há óbice, pois,'a prorrogações sücéssiva^de contrato em que a
I íj •: I"" 1

Admlnistraçãp seja loicatária";Goif fündam'entó no artigo.-24, inciso X, da; Lei n^ 8.666/93

(Decisão n^ 5Ò3/96|-PlenárioV.,Dècisão n^ 828/Òk- Plenário e.Ácórdãari? Í70/05-Plenário).j jj • •
t•' Ajlvii|a-se, fcòntudpj que^jàs .préòcqííqçõesllp^^ quando da

prorrogação de-um contrátò devem ser semelhantes aquélas/fpertinentes; a um ajuste

original. Logo,-tpma-se-irriprescindível quedas mesmas_Jcoriâieionantes^existentes para

consumação íd® contrato' sejam verificadas no instante ida' prorrogação. Em outras

palavras, repúta-se netessafia.á manutençãò, quando da prorrogação, das exigências para a

contratação direta coip basê.hp^art. 24, x!,da-Lei n^ 8.666/93, a necessidade

do imóvel para o desempenhp-das atividadeFàdrhinistrátivas; (iiKa íadequàçãò do imóvel em

questão (e somente íjele) para asatisfaçãoidás-mêcéssidadesi |la Administijação; e(iii) a
compatibilidade^do prjeçq exigido còm aquele vigente no mercado, comiirovado por laudo

í

'• íi-técnico prévio:'

Portanto, rèsta juridicamente possível a -prorrogação do contrato em

questão.

3. DA CONCLUSÃO!

I I
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Diante do exposto e observado as normas contidas na legislação aplicada
' 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 a,rt. 37, inciso XXI, da CRFB/88 e, especificamente, no art. 57, inciso II, da
' i!

Lei Federai ns 8.666/93'.

Outrossim,-atendendo aor disposto no art.-38)-parágrafQ único, da Lei n^
- i 3' " "' • i •' i

8.666/93, apósiprévia análise, OPINA pela legalidade da minuta do instrumento aditivo de

contrato acostada aos autos. .

Éo parecer, sãlyo.melhorjuizò.v—

H,.Í'

;
; íi
; j

i tf í—

São Jòão dos Patosir MA, terça-feira; 06^de junho?de 2021i

'íjlí-
• Itl'

' •' i.

íf ;•

-

Mãykorí Silva de Sòüsa

Procurador Geral -

' • ÒAB/MA 14.924,
'1 — j;

• í.* f

ô /'i

;> iU'

tr { }
.„-t I
ii li''! •
H i) i-
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