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I PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo 110124/2021

Aditamento do prazo do contrato
I

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: ANALISE^DO 2S-TERMO':0E-ADmVOr CONTRATO-HC

LOCAÇÃO. ADiJÁMENtO ,DE PRAZO^ CONTRATUAL. ARTiGO" 57

LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.
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:^N9 8.666/93.
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atínente aos séus

, .... , i:
ció>-insta';destácar que; sobre a.hipótese dòsiàutos, emitirei parecer

i: ?; iX "li,aspectos jurídicos;:sem tecer'puaisquer-xonsideraçoes acerca das questões
--•li í^l INh l-t

técnicas e contábil/financeira,--que-defínitivaniente fogèm\dia'. ésféra de competência da

. , L i'. iniF "
Assessoria Jurídica. .
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Cuida

do imóvel em-questãoJ

se dé.splicitação-cle anjiisé è" emissão" de

celebração dÓ "Ségundo' Térmo VÀditivo/ablConTráto^-Ãdmlnlstrativb 110124/2021, para
r "1 1" ^

prorrogar o prazo dê validade do"contrato.,celèbradò.éhtre, a adminiistraçio élo proprietário
i:", I ! '•- " '-y ~ ^ W- . • iniP 11

parecer jurídico acerca da
% .. I! 1

Assim, o processo adrninistrativo foi deflagrado através dp Memorando doJUji

.i.jlli
Chefe do Setòr:;de'Compras,.no,qual cohstam^a.mbtivaçãOie^aJüstiflcátjva para a celebração

i

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

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

com o objetivo de prorrogar o contrato de iocaçâo.
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untósF^^

- I

E sucinto o relatório. Passo a opinar.
I

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

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
I

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

Parecer Jurídico seiaterá"unícamentê ao exame da legalidade do ^procedimento, à luz da
1 il " • i!. ' M

legislação de regência da matéria e dos princípios da razoabilidadéiedã proporcionalidade.

•' f li" ' - •- li-wí llNos cpntratos: .celebrados p.ela-Administração jPública pode-se falar em
- fprorrogação por acordb" entre as paríés?je'á^situação fática éfiquadrar-sé/em uma

I' i' I
hipóteses dos incisos do art. 57, cajDUt ou dos incisos d6-§12, tambémídesse artigo.

\ í ^ ~ í'\í I I >
! Assim'̂ a'prorrogação de prazo deve resultar"'do;|consenso entre as partes
\ ^ íi j '''ir I y] Í3;' l' !

contratantes,! ser íjustificadV' por/ escrito-^e ip^evlamente••';autorizâda peía autoridade
! I { / "\S ^ '' V I V' ' ' '( '

competente para celebrar p'contrato, consoante,.para,estas'yu^s-lexigênciã^ determ'

§2^do art. 57da:LeÍ dafLicItações e Contratos.---"- ' ij ,
''•

ir. Ur
das

ma o

í>

. I 4 - ' ^ ^ ^ ' - / ) 5 I \
i Pois Bem',.Pàf espécies contratuaisi,da Adrnipistrpção, ojprofessor Hely
j I '• ^ *— ij j|j

Lopes Meirellés classifica" o contrato" dè locação celebrádò.pélò Pòd"ér|Público como contrato

Xontrato semipübMcoUé o firmado entre á-Administração

semipúbiico, á saber:

i
lií

è o iparticuiar, pessoa física ou jurídica, com

predominância de normas;-^pertinentes do Direito

Privado, 'mas com formaiidáde||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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Corroborando com esse entendimento, Jessé Torres Pereira Júnior:

Desse,

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
V !' \.

orçamentários que atenderão: às'despesas do contrato
• - ; ' li ir' |j,
(v.''art. 62, §39, c/c art. SSjfiV), uma vez que a

ij:; ,jj ; j. .
.. i\jn'

Administração, não pode contratar sem amparo no
' «-i 'ij. '.1' ' lij j- li

;Orçãmêhto"^(G(=/88,--art. 167;;jili);'.- norma de ordem
-j|i|

pública" por excelência,-'iri'afástavel pela! vontade dos
'v' •: 1!" y } í i

xontraentes.
• 1AV.

•v.l f' '!' ir
modo,'fica èxciúído o; réferidb^art;\57,/que: delimitai a duração dos

——-j- 'í/l ; ||í ji !
contratos administfatiyos àlvigência"dos*'respectivos creditòs orçamentários e limita as

prorrogaçõesjde serjviços contíhuos em sessenta meses: ,• j|

I

'ih;

'Outro nao'e\o'-ens namento de Mana Sylvia JZaneila DiÍPietro quando

enumera os cbntratbs não atingidos pelas restriçõeVdo ártv57i; I! ül t'
: j Íí

' ' "' ,!E:nãò sé--ãplÍcà'raiÍK|a]:áoVeontjjáte privado
ceIebrados-pela'Abministração,jpprque oartigo 62, §3®,

ao determinar a aplicação, aòs ^rjesmosi das normas da
il. jj

Lei n9 8.666/93; fala expressamente nos artigos 55 e 58
i-íií r'

-a -61,-pulandò,-portanto,-OLartigo* 57, pertinente ao

prazo.

Nessa linha de intelecção é a posição do doutrinador Leon Fredja

Szklarowsky, esposadia em artigo denominado "Duração do Contrato Administrativo",
I

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 contratual9. Leia-r~- i

se que a aplicação dasmormasíprivadas sé dá na mesma
' - ' «'. . "" Iji ;!|'s - í I

proporção que. as norrrías de direiW público e não como
• V-I-

pretende/^o .dispositivo equivoçadamente. Incidem, no

qúé vcoüber; ""òs^ artigos 55
• -•

^(cláusulas.í extravagantes),L.5íjj^6Ó] e'61|(formalidades)
flTÍil.. Ai ^ ,

alem dasinormas gerais.^Consequentemente, nao há
V. , HW/ Mf I 'I

irestriçao-t quanto ao prazo,' submissos que ficam a lei- - Aí/(fiiÍ!3 í-
urbana, legislação de

-seguros,TihariclamentbietcÍTsseJ,contratos poderão ser
, - - I' .y-i '/'' f- '2 Tk,,feitos para' um :prazo'Superjpr

:í'' , fJf ilvi,
vorçamentario, • porque ^expressamente

(cláusulas fessenciais), 58

_própria--r^1ei"^dè"lõcaçãp-Jprediálj;5urbanai

a duração o exercício

•amarras^do--artigo^57,'-^àdébuarído-se à

Iguemãoxqlidirjprh^ãsíregrãstèspéciais.
- "• i • ji' :'lá m'

"i- .J .. |! ! J1 í'1, V • - j[ J jij
'Ho ârínblto dos tribunais 'dé/contas, té'm-sè ,ensejado interpretações em

ifí
.11

i''ji íi

afastados das

iél própria, no

consonância corn ajdõutrina. acima exposta:
}

, "Ora,
}

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

conduzem à impossibi

supressão do regime

idade de aplicar o regime de direito público, eis que isso acarretaria a

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

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

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

473/1999 - Plenário) cletermina a observância do disposto no art. 57, inciso II, da lei n9
i' , i8.666, de 1993, somente-se-permitindo-prorrogação•dereont^at(|s^defprest^ção de serviços

executados de forma |:oh|ínUa por iguais ê sucessivos, períodos
preços econdjçõesjmais vantajosas para áAdministração. ^ l

j [Quanto, àpossibÍlida^e;;^e/prpprbgação, tendp
encartada no PrinTeirp irefmd de,Âditivd;aò*Cò'ntTato,faz-se'possível:^;

' ConformeTdispõe o,. § 29, do art. 57)-í/dárleife
í "jl ' I' • V. *—-y- . ' -Iv •> ' ' • »' /prorrogação de dey^ser jurtificada jpor escrito;^è>:;i3rejjíiament :

autoridade competente para]celebrar ocontràto^ VerificaT^vdo^^ que adispositivo foi
cumprido pela autoridade competente^ { [; |ii [• '>

-I í " •' "írpi-
Consta,.'expedienteACom resposta do-.pfoprietarlo do imóvel informando

que concorda comlai continuaçao da locaçao,.cumprindoíassimü.olTequlsito legal que dispõe
! jj, ' •]sobre tal anuencia.| Jl| j

• * ' l'' l
desde que sejam obtidos

'Mí • ! {

em'vista a previsibilidade
•i I

Foi cbnfirrháda\á^Íéxist|ncia-de^dotaçãd]ófçame^^^ par^^cobertura das

de 1993, toda

^torizada pela

-J

despesas oriundas; da celebraçãô;do TermÓ/Adltlvo -que sé" pretende, firmar, conforme

exigência do incisofll do §-29.do art. 79 da Leih? 8.666, de 1993.- tf

*ÃplIca-se, pelas' razões, acima expostas, a'presente ròcaçãb o mandamento

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

duração prorrogada p|or iguais e sucessivos períodos, com vistas à pbtenção de preços e
I I

condições mais vantajosas para a Administração pública. Vejamos:
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unícefei^

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 -períodosr-çom-vistas-à obtenção de
y -l''' I' 1

preços e condições maiij', vantajosas para a
íí: ii

líi.
administração,: iimitada a séssènta meses; |

i Assim; não há ób
K j I . ,

Administração seja iocãtária cornf:fundamentoUhp-/artígõ, 24,. inciso' X, dal Lei ns 8.666/93
I I Pr--' i i

(Decisão n9 503/96-P enário,^Decisâo n^ 828/00 - Pieriário e.Atórdãò.nS 170/05-Plenário).
1/ I

-- f A • I
L a1..ai6í-

ce, ppjs,'ayprorrogações sucessivas de contrato em que a

I Adv

prorrogação de-um

rta-se,^-."contudo, ( que !aspreocupações: [observadas; quando da
',\V •' • C"-' ^K\ t jif I; rçóntrátç devejTi_ser jemeihantes .àiquéiás |f|ertlnentes| aum ajuste

originai. Logo, toma jse imprescindível que ias-mesmas-cóndiciõnantesí existentes para
I I I i í"a ^ ' ;i '''i" H' [• '

consumação dè um contrato^sejam verificadas nò; instante dal,prorrogação. Em outras
' i I !'-}•}' ' //.'• |.. 1

paiavras, repúta-se necessáriaVâ^manutenção, quando'da,larorrogaça^^^ das exigências para a

contratação direta com base. nb^art.* '24,^x!,,daXeim2 8.666']/'93i elTÍ[especÍal|(i) "a necessidade
! .. I ir 11; iJ í i

do imóvel para o desempenho das "átividades-admiriistrativas; (iil a adequaçãoldo imovei em
1 t t ii i !

questão (e somente fdele) para á" satisTãção dásmécessidades;tda'Admin stração; e (iii) a
,1 í I • • = •"' "'li iit 1compatibiiidade do pjeço exigido corri aqueié vigente no mercado,;comprovado por laudo

técnico prévio.
/

Portanto,-resta juridicamente.possíveí-a-prorrogação do contrato em

questão.

3. DA CONCLUSÃO
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unfóefí^

Diante do exposto e observado as normas contidas na legislação aplicada

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 II, da

Lei Federal n^ 8.666/93.

Outróssim,-atendendo-ao disposto-no-art.-38, ^parágrafo único, da Lei nS

8.666/93, após^préyia análise, OPINApela legalidade da minuta

contrato acostada aos aütos.

Iddlinstrurriehto aditivo de

T/-

• parecer, salvo melhqrj*uízdrí,-^^,„

São João-dos Pat6s--^MA,"terçá-fèirá>í0^de junho-de;'2021.
"I 'v JV i

.{ -V ' . . vV- a-W:,.A

t i
i í

Máykòn Silva âé Sdúsa

Procurador Gera

/•'OAB/MA 14.924
\ ,

J "--s" \v. •; "^7
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