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PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo 110106/2021 ,

Aditamento do prazp dp contrato ^
I I

Prefeitura de São João dos Patos
I '

ASSUNTO: ANALISE .00 29-TERMO DE-ADITIVO; eONTRATO 110106/20217],GONTRATO DE
I I ^ ^ ... [i' 'li. j, •

LOCAÇÃO. ADITÂM'ENT0.:DE PRÁZO CONTRATUAL ARTIGO 57,|;ií,KDA lÉI^NS 8.666/93.
f ^ I • [» i' '

LEGALIDADE. POSSIBILIDADÉ. . . hV " L

r
f'"" I' í

I De inícid/irista^destacar quej sobre ahipótese ddijautos, |mitirei parecer
I I .| ,;v' •' /• • jj •. [ :

atinente aos seus aspectos jurídicos^ sérh tecer-qualsquer considerações acerca das questões
1 • I I j, itécnicas eccjntábií/fií^anceifa, que definitivamente fogèrri' da jesfera de competência da

Assessoria JuHídicaj
... -^ . Piais \\S "

I : Cuida-se dé'.splicitação..-de análise eemissão'dèp^^^^^ jiirídico acerca da
celebração dp Segundo Termo'Aditivo^ap"Contrato,.-'Admirilstr^^^ 110106/2021, para

-i r'

-.... í/''/ -
,i. • ••y

'li íiv.
r-r.ih

Í1 ' ' " ' * '' ' 1 H • ' ' f •
de validade do .contrato celebrado..entrê 3: administração e.p proprietário

do imóvel emiquestãp.
I

\ ííi .

• ° -processo administrativo foi deflagradoiatravés do Memorando do

Chefe do Setor^de Compras,.no qual constam.a motivação e a jüstificativa para a celebração

do termo aditivo

administrativo.

ern tela, bem como dos documentos que instruem o presente processo

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

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

com oobjetivo dé prorrogar ocontrato de locação.
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E súcinto o relatório. Passo a opinar.

2. DA FUNDAMENtJçÃO
(

Nessa quadra, impende registrar que não cabe a esta Assessoria Jurídica
1

dq, ato administrativo, de modo a interferiri num eventual juízo de

Dortunidade dos atos praticados pelo órgão competente, portanto, este

Parecer Jurídico sejatej-á únicãrriéhté aó'êxámi"da"légilid^ do''j3rp~cedimento, àluz da
legislação de regência dá matéria e dos princípios da razoabílidade è dá proporcionalidade.

•' { ti - I l' :i í

adentrar no mérito

conveniência e de o

j- Nos contratos celebrados pela Administração i[|úb|ica= podie-se falar em
prorrogação por acordb entre as partes/ sé'a situação fática enqüadrar-sé em uma das

I li - • '' !!!•;'•' I
hipóteses dos'incisos dó art. 57,cajDUt ou dos incisos'dò §ís, também,desse artigo.

1 í ' ' • -• • l-r"l \ I •

Assini', a prorrogação de prazo deve resultar do'consenso léntre as partes
í „. v'"'-/ , H- '• •' l' •

justificada '" por^;escrito -e t prèviamerité'.autorizada pela autoridadecontratantes,! ser

I 'f f ' *11 I ' j I' i
competente pára celebrar o'contrato, consoante", para estas^duas,exigências, determina o

; II •' " ••" •' ;•/§29 do art. 57da,Lei das Licitações e-Contratos.—• ' |,!' ' _ I^
Pois !bem, nas espécies contratuais da Administração, .o;i professor Hely

• I I , • •/' /• |j !ji' Vi
Lopes Meirelles classifica o contrato de locação cêlebrado.peío PÓdei^.PúblIco como contrato

! I t| ' - - - •! • ! li
semipúblico, a saber: | ,

í' w';' ( "i•Contrato sémipubjjçò éofirniado eiitrep "Administração
e o particular,, pessoa física ou jurídica, com

II ''.!
predominância de normas/ pertinentes do Direito

i-f, i -• }'
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

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

caracterizando-sejnãò como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um
contrato da administração.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br

©



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - KlA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.nia.gov.br

Procuradoria do Município '

W
urjícef^

Corroborando com esse entendimento, Jessé Torres Pereira Júnior:

Posicionando-se o ente público ou a entidade vinculada

como locatário, predominará no respectivo contrato
j

regime de direito privado, p|orém, ainda assim, certas

regras administrativas terão de constar do ajuste, como,

por exemplo, - cláusula îndicativa-, dos recursos
i 'I : t •

orçamentários que atenderão,às despesas do contrato

(v. art. 62, §3?, c/ç art. '|55;' V), ümá vez que a
li ri i' »

Administração :não pode contratar sem amparo no
1'

orçamènto-'(GF/88, art. 167; jlll) - norma de ordem

•pública por excelência,-:lnafástável pelai vontade dos
_ '"".Vl-v i -I

contraerítes.

Desse modo, fica excluído ò'feferido.aft. 57, |cjuè delimita à duração dos
*"11 •• " • Ir!' í •

contratos administrativos à'vigência dos respectivos'créditos fofçàmentárips e limita as
i:

ik
. l-ii

prorrogações,dè serviços contínuos em sessenta meses;,
c '

; Outro nãò é,'b erisinamento de jMaria Sylviàí-Záneila Dl Pietro quando
r I j ff ií' í !

enumera os contratos não atingidos pelas.restrições dp^art^^^^^ t i
i-í.
ii-, I,

Emãò's'e-aplicã:âiridayáds contratos dje-direito privado
, ii

celebrados pela-Ad"rriiriistraçãb,:porqué o artigo 62, §39,
ríi. l- ' í|fj I! j ."i

ao determinar a aplicação, apr.mesmos, das normas da
• '• Ip'!'" ii •'

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

a:-61,-pulando,-portanto, •o~artigó 57, pertinente ao

prazo.

, 1
Nessa linha de intelecção é a posição dol doutrinador Leon Fredja
i

Szkiarowsky, esposada em artigo denominado "Duração dol Contrato Administrativo",
I ' !

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

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-
I v' TI
i J • .4 •

se que a aplicação das norn^aslprivadas se dá na mesma
!Çi • íj , i

proporção que as normas de direito público e não como
IS;'Í4 (' . j

pretende, o dispositivo eqúívocadáménte. Incidem, no
1 I

que couber, os-. artigos 55'(cláusulas essenciais), 58
- '•A; V-;-, itjA f. !

(cláusulas extravagantes), 59) 60 e 61 (formalidades),

alem das normas gerais. Consequentemente, não ha
A'" s •

restrição.quanto ao prazo,|sübmissos que ficam à lei
{!' ' > \ •

própria - lei de locação' predial urbana,Megislação de
• \Íi-' 1-. S

seguros, financiamento etci ,Esses contratos poderão ser
' [:l, 1•; |l i

.feitos para um prazo superior'à, duração o exercício

orçamentário,. porque / expressamente afastados das
-/•- -•'•A- fÍT-íp. ' '

amarras-^do' artigo _57,-':âdequando-se à lei própria, no

que não colidir com a'sTegras especiais:

'âmbito dos tribunais de. contas,-tem-se
,.l!' ji '

énsèjado interpretações em
Aí/
Ati- Ia doutrina acima exposta:

Dráii" a satisfação de determinadas necessidades estatais pressupõe a

utilização de mecanismos próprios e inerentes ao regirne privado, subordinados

inevitavelmente ã mecanismos de mercado. As características da estruturação empresarial

conduzem à impòssibilidade 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
1 I

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

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

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

|0 Tribunal de Contas da União, conforme asua jurisprudência (Decisão nS
473/1999 -Plenário) determina aobservância do disposto noj art. 57, inciso II, da lei ns
8.666, de 1993, sorriente se permitindo-prorrogação.-de-contratqSjde-prestação de serviços

ik =1' >
"!(

•i'
executados de íorm| contínua .por iguais esucessivos períodos,idésde c
preços e condições rhais vantajosas pára a Administração.

ue^sejam obtidos

Quanto à possibilidade- de"prorrogação, tehc o^tem vista a previsibilidade
rf "J
iM ' '•

encartada no Primeiro Termo dê Aditivo aóXòritfátOi fáz-sé possível.
• 1

UKÜ.V

prorrogação 'de

de 1993, todaConforme dispõe o § 29, do art. 57,'^3dá'Léi'n?78.666, <

prazo deve,-ser justificada jpor escrito^V' pr(è\|'íamente; '̂autorizada pela
autoridade còmpéte|te para celebrar ocontratò., VèrifÍca;sè'dò| ,àütosquW6 foi
cumprido peia,autoriÍdadé competente. i. . L.í. .,_J !.- M

|Cor|sta. expediente'còm resposta; dp proprietárip do irióvel informando
que concorda"com a

sobre tal anuência.

Foi

contrhüaçãd da-locação, çürnpr|ndo;ásslm'í6iTpqulsltp íègal que dispõe

llii - iconfirmada a èxistênçiá/de ^dótâ$|d/o^ça^pe'ntárí^ pára.-bobertura das
despesas orièndas da celebração do Je"rmd<Adítivo que se

li». '1
pretende [firmar, conforme

exigência do inciso

4pl

contido no incisJ II d

do § 29 dò art. 79 da lei n9 8.666,-del993. fj - >

^ :/

ca-se, pelas razões acima,expòstais^á-presente'loca o mandamento

o art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993, em quê os contratos que têm por

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

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

condições mais vantajosas para a Administração pública. Vejamos:
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Assim, não há ób

Administração sjeja
{Decisão n9 5Ò3/96-

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

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 períodosiçom vistas,à obtenção de

preços è condições mais vantajosas para a

administração, limitada a sessenta mésès;;
![3 ;' L. !

ce, pois,ia prorrogações sucessivas dejcontrato em que a

locatária: comJuhdamehtoTrió^artigb; 24,, riciso X, da Lei n^ 8.666/93
j". i , r- • 1, i . f f

^lériário/Décisão ns 828/00- Rieriáfio e!AGÓrdãb'n2 170/05-Plenário).

! H/X- X :Ad|/irta-se,contudo, que !ás';,preocuÍDàçÕési j'pbse^^ quando da
um contrato devem ser semélhãntés àq,uejas| pertinentesj a um ajuste

original. Logo, tonia-se imprescindível que 'as.-mesmas- con|dicionantes ejjistentes para
consumação 'de unfi contrátb'sejam verificadas no! ihstanteJciá-prorrogação. Em outras

• í 'í ' ipalavras, reputasse necessária a,manutenção, quahdp da.prorrpgàçao, das exigências para a
contratação direta com base n'o!art. ,24,;x',,da Lei ns'8.666/93,,emiespecíaV,(i)^ necessidade

! I I ' X,. ,>• -'X- irT-i' [ i
do imóvel para o desempenho das atividades administrativas; (ií) é adequação; do imóvel em

• i I " " - Lí/í ili-i;;. f s
questão (e somente dele) pára à satisfação .dás "necessidades; dá Administração; e (ii!) a

Micompatibilidade do preço exigido com aquele vigente no mercado, comprovado por laudo

técnico prévio.

jl' 1 '
Portanto,-resta juridicamente possível- ã-prorrogação do contrato em

3. DA CONCLUSÃO
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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, rio art. 37, inciso XXI, da CRFB/88 e, especificarnente, no art. 57, inciso II, da
Lei Federal ns 8.666/93. I

OÚtrossIm, atendendo ao-disposto-no-art-. 38>-parágrafo-únlco, da Lei ns
-''1 • " •- í1

8.666/93, após prévia análise, OPINA pela legalidade da minuta Ido Instriiménto aditivo de

contrato acostada aós autos.

í . •
. .1 . r .

Eoiparecer, salvo melhorjuízò.. f

SãoJoão dos Patos "r MÁ, terça-féirà; Oé^^de junhd de 2021. '•
I

'' •

Maykòh Slivrde Soüsa

; Procuradoi; Geral\

. - OAB/MA 14.924'•

r.K:

•i

í h-

fV, .

||í:
i,:

í

í ;

l-lHi
i' :«
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