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Contrato Administrativo 110108/2021
i

Aditamento do prazo do, contrato

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: ANALISE DO 2S TERMO DE ADITIVO.'CONTRATO" 110108/202l7-pNTRATO DE

LOCAÇÃO. ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL ARTIGO 57,111/ DA LEI NS 8.666/93.

LEGALIDADE.POSSIBILIDADE. j; n.
f ' "•

ií -,1

rv;1. RELATÓRIO

De

!

Início, Insta destacar que, sobre a hipóteèe dos áütos, emitirei parecer
' • [f? l

atinente aos seus
i 'j • •• V - | [' '̂i' 'i
;eus aspectos jurídicos; sem tece^qualsquèr.-cbnsideraç^^^ acerca das questões
' ,1 •/.' . '. • "1 I ly.'.' [

técnicas e contábil^finànceira, que definitivamente fogem' dá es

Assessoria Jurídica.

era de competência da

•Po
. U'•

sbém!-.

..I'

. \ ^ / y-' •-í ' Híi'' f "
Cu da-se de soHcitadão de análise é ernlssãò dé parecer Jurídico acerca da

i| I
celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato. Administrativo 110108/2021, para

I i| • ' 'T • íjl'.'• li
prorrogar o prazo de validade do contrato celebVadò entre á adm

do Imóvel em questão, i - '
ij

•- Ássimjo processoradministrativo foi deflagrado através do.-Memorando do
i' . I i ' -

Chefe do Setor.;de Compras; no:qualiconstam aLmotivaçãò„e.a.]ustÍficátivã para a celebração

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

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

com o objetivo de prorrogar o contrato de locação.

nistraçao e o proprietário
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E sucinto o relatório. Passo a opinar.
I

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
I iiParecer Jurídico se ate|á úhicámente^ aò' exairiè dá legalidade, dóprpcê^^ àluz da

legislação de regência dp matéria e' dos princípios da rãzpabilidade eda^pròporcionalidade.

t Nos contratos celebrados pela Administração ;'|úbjjca; poeje-^^ falar em
prorrogação por,acordo entre as partes>'se a-situação, fática enqüádrar-se em uma das

; I 'I - • : /^' ili".'' j
hipóteses dos incisos çlq;art..57, caput^óu dos incisos dÒc§19, também^esse ar;tigo.

§29 do art. SZ da Lei

i- . :
1 Po

Assim,^a''.pròrrbgaçãò prazo deve resliltár^do^Gpnsenso è
i j ij - - \V/'•.;<! ['•

contratantes,j ser jusdficadã,''por; escrito--e/.,'previamente ^autoflz^ pela autoridade
competente para celebrar o contrato,-conspantè;,,pi7^.e'stas^duas;"'"""——

da|Licitações eGontratosr

entre as partes

exigênclás, determina o

!Í'IÍ

11 * T ^ • ' ' r - " % / í̂ •« . \
s Bem,.^rias/espécies contratuais,da Administrarão, o professor Hely

j| ^ ^ j/ !)- 'j;: |!
Lopes Meireílés classifica ocontrato dè lòcação celebfàdp-péjo PoderiPúblicojcomo contrato
semipúblico, á saber:

•i' "•.. ph.
I- '<1|3 .'1

Xòntrãtd sêmipúbjicoé.o firma,dpentre a

e^ o , particular, pessoa física- ou jjurídica, com

Administração

predominânciá de normas pértinentés do Direito

Privado, mas com; formalidades/previstas para ajustes

administrativos e relativa supremacia do Poder Público.

Desse, modo, percebe-se que os contratos de locação, em que a
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 administração.
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Coriroborando 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
• ' - 'ii

!• í;l
orçamentários que atenderão às^despesas do contrato

ij'
(v. aft.. 62,: §32, c/c art. 55,t'' V), unia vez que a

-- -- ' P
Administração não r pode contratar sem amparo no

•oi:'̂ amêhto"^,'(GF/^8,^art.. I67,; !l!)Vr norma de ordem
pública :pòr exceíên7c!a,-;in'̂ afas'táW pela vontade dos
contraentès.) •• '

/•í

rp-;.,-,

li"\ { * - r • • I ' • i ^ \ - J [ .J. í

] Desse (modo; fica exclüído o; referido.;art.\57,;qüe delimita
t _j II - - - -i ^ ..í-T-V'.

contratos administrativos ,à\yigência" dos' respectivos'créditos orjçamentár
prorrogações|de'seryiços contínuos em sessenta meses>3'. f í; :

''/ i

i;

I'.;

a duração dos

os e limita as

i|i

i

; Outrofjnãd:.éVo/ehsiharrientò de/Maria Sylviã Zahèíla' Di iPletro quando
j • I i r f

enumera os contratos não atingidòs:pêlas-.restr|çõés do art-:'57:: •í

'Emâò se-âplica^/àindajads. contratos de aireito privado

celebrados pela,;AdministraçãG ;porque ojartigo 62, §32,
ií' /i*; Ã 1'

ao determinar a aplicação, aos'mesmos, das normas da
' • " - f

Lei ri2 8.666/93) fala expressarrièrite nos''artlgos 55 e 58

-a-61,- pulando,-portanto, o lártigo 57, pertinente aoí.

prazo.

Nessa|i linha de Intelecção é a posição do doutrinador Leon Fredja

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

publicado na revista'trimestral Âmbito Jurídico:
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No

/ i'

ir

Os contratos de locação em que o poder público é

locatário, de seguro, de financiamento, de "íeasing" 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 i^razo contratual9. Leia-

se que aaplicação.das normaipnyadas se dá na mesma
proporção que ais normas de diréitò público e não como

• . • 11''íV' I
pretende, p dispositivo eqúivpçadàmente. Incidem, no

,que ;coubér, "Ípsi arUgos 55 (cláüsuias essenciais), 58

'•(cláusulas.extravagantes),.59,.,60:;e 61 (formalidades),

I' rj • í- 4. í'' 4. ~ L'alem das normas gerais.'Consequentemente, nao ha
l-líí!:-' i

irestriçãOí quanto ao prazo,'-submissos que ficam à lei
' '' (
própria-- ilei'de1Òcação^prediá!i!urbanaj! legisiação de. |Í-''V' li

-^guros,-financiarnento:etciEssegcontratps poderão ser
' l'! !Ir;,"'ifeitos para-um'̂ razo superiof ^a, duração o exercício

-.orçamentário, porque ..Vexpréssarrie^ ''afastados das

ámafras -do" àt4:igo..5Àí^ádequa à jei própria, no

jqu^nao colidtrçorri ^Sjregras es|:^piais. |
ârhbito.'dós tribunais dé/coritãs, tem-se ensejado Interpretações em

consonância com á doutrina acima exposta:

l Ora, à satisfação de'.determinadas necessidadesréstatais pressupõe a
I - I il \

Utilização de mecanismos próprios e inerentes ao regime privado, subordinados

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

conduzem à impossibilidade de aplicar o regime de direito publico, eis que isso acarretaria a

supressão do regirne 'de mercado que dá identidade a contratação ou o desequilíbrio
I

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

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

I
O Tribunal de Contas da União, conforme a sua jurisprudência (Decisão n2

! I

473/1999 - Plenário) determina a observância do disposto no art. 57, inciso ii, da lei n2
I I

8.666, de 1993, somente se-permitlndo-prorrogação de contratos-de.prestação de serviços

executados de .fôrma contínua-por .iguais e .sucessívds períodos. esde que isejam obtidos

preços e condições mais vantajosas para a Administração.

'Quanto à possibilidadé^de:,'pròrrogaçâo, tendo e mjvistã a
M /

previsibilidade

encartada no;Primeiro"^ermo dé.'Aditiybiad'Co'nYfáto,/azTse possíve
! Cónforme7"dispõe o, §22, do. art. è7Kdá. L^i n^.8'.666,
'• ! ) _ -'i'/'' '' flT''!'deve;'sèr justificada cpot .escrito,-V^previarnente autorizada pela

Be 1993, toda

prorrogação 'dê:prazoi

autoridade cornpeténte
! I I

cumprido pela autoridac

par^celebrar o contrato'; Verifica-sèldps a
i^ -- i. • •

e corhpetente. i I- :• í;

1.1-\ [f/l-.-; i-H

h-i,.,
jtos que o dispositivo foi

Constaa expòdierite Tom resposta dò'^propnétário;;db í
li . . • • i/íM ihi/i..

ímóyèl informando

que concorda xbm a continuaçãoiúaçãd*dá-'locação, Yumprindo-.assirhíO 'requisito legal que dispõe
VC\\\

confirmada- â existência de.dotaçãb^ôTçamentarj^ parai cobertura das

daicélébração do TérmÕ/Aditivo.-qüe sé-pretende firmar, conforme
j • ' • • • [ • t'' t •

§i29 do art. 72 da Lei n9 8.666, de 1993.

sobre tal anuência.
\-

\ Fo
despesas oriuhdas

exigência do inciso 1

contido no inciso II

objeto a prestação

do

íca se, pélâs'razões acima expostas, a'présentéJocação o mandamento

do'art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993, em que os contratos que têm por

de^ serviços a serem executados de forma contínua podem ter sua

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

condições mais vantiajosas 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 períodos corn,,yistas-à obtenção de

:|yantajqsas para apreços - e - condições- mais

administração, limitada asessent^jprieses;},
:e,^po]s,^a'ipforrogações sucessiyãs;-áe conírato em que a

Administração seja locatária com.fundamentoJho/artiga-24, Inciso, X, da Lei ns 8.666/93

{Decisão n® 503/96-f 'Íenário, pèdsãò n® 828/00 - Plenário e;Aç'órdã(q^^ 170/05-P!enário).
I ' T(1
I Advirtà-se,,-'̂ c6ntudo, ; quj J;as;- preocupações observadas quando da

prorrogação ijé um^ contrato devem ser seiméihàntes" àquelas
11 lí(:

originai. Logo, toma-se Inipfescindívei que'as .rriesmas-jcòndic
i 1 Í| Jconsumação 'de um contrat"o\ sejam verificadas nó^lnstãh^efda

palavras, reputarse-necessária^a manutenção, quando da prorfogaçab;\das exl
i 1 [1 vvV.-;: ' . IIcontratação direta'com|basè.no^art; 24,'.x',.da iejrn® 8.666/93;.émjppeciai (i)|a necessidade

do imóvel para òdesernpenhb^dásJàSvidades aâifiinistratiyaS^^ a ádéqüaçãç do ' "' ' ""

Assim,! não há ób

questão {e somente dele) para a satisfação,.dàs-necéssidádès c

compatibilidade do
i

técnico prévio.

preço exígído-^com ãqueié vigente no mêrcac

pefitinentes a um ajuste
I- .i
onantes existentes para

,! , [t:
prorrogação. Em outras

exigências para a

imóvel em

aaí Administração; e |

p;";comproyado por laudo

A;

Portanto; resta^^jurldícamente-: possível-a^prorrogaçâo do contrato em

questão.

3. DA CONCLUSÃO
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Diante!do exposto e observado as normas contidas ha legislação aplicada

ao caso, a Procuradbriá do Município manifesta-se pela POSSIBILIDADE de celebração do

Segundo Termo di Aditivo, arrimando-se nos princípios que nòrteiam a atividade
i

administrativa, no arjt. 37, inciso XXI, da CRFB/88 e, especificamente, no art. 57, inciso 11, da
I ,

Lei Federal ns 8.666/93;

Outrossim, atendendo ao-disposto no-art. -38, parágrafo único, da Lei ns' '1 ^ I .* *i ij' i
8.666/93, após.prévia análise, OPINÓ pela legalidade da rhinutã c6'instrumento aditivo de

r' y

contrato acostada aos autos.

Eo pajecer, salvo melhorjüízòV;'—
SãoJoão dos Patós.r-MÁ, terça-féirà^'06 de junho'c

•'l - • - r - •

l >.

I !•• \

b n ; V

Máykò

t .Procurador Geral

••V>,:
' 'i ' f

í ';yA'OAB/MA14.924;.-'

" ^ V";'

\ij;v
éf2021.

r'-.i lí
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j;

r'•
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