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REF. PROC. N'0í6/20í9

REQUEREITE: Secretariâ de CMSB

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO OO CONTRATO N0 0'10/2018 - CMSB

E EI{TA: Termo Aditivo {PronogaÉo do

Conrato no 0102018): aplicáção da Ler

Fêderâl n'. 8.666/93. Possibilidâde Jurldica

AprovaÉo de Minuta de Têrmo Aditivo de

PronogaÉo de Prazo-

paREcER JURlotco N. oo4/20í9

I - REt-^ÍóPto

1.1. Trata-se dê procedimento administrâtivo, iniciado através dê expedientê,

protocoll2ado êm 03 dê iuhho dê 20í9, subscrjto pela assessoria da Câmarâ l\runicipal

de São Bemârdo, solicjtando fomalizaÉo dê Termo de Pronogeção eo contrato no.

010/2019, tendo como objeto contrataÉo do sistema de software contabil, para atender as

necessidades da Cámara Muhicrpal de Sáo Bemardo_

1.2. Alega a requerente, que o contrato expiÉrá em 02 de julho de 20i9, e por se

tratar de sêryiços contínuos e que não podem set intsrÍompidos devido a sua

6ssencíalidade.

1.3. lhsladâ a se manifestar, â êmpresa contratada manleve interesse [a
rônovação do contrâto, inclusive mantendo os mesmos valorês Inicialmente contEtados.

É o relatório. Passamo3 a opilaÍ.

t - a,cÁt-tsE DA oãt aNDA

DA posstBtltoaDE DÊ pRoRRocacÂo Do pRAzo Do coNTRATo N. o1o/20.t8

2.1. Analisando a demanda podemos íecilmêntê identHicaÍ Euê 3ê tlata de um

aeryiço dê netureza continuada. Os serviços mnúnuados sáo aquêles serviços

auxiliares, necessários à Administração paÉ o desêmpenho de suas ahibuiçôes, 6uja
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inteÍupÉo possa comprometer a continuidade de sues aliüdades e cuja cohti-atação deva

estender-se por mais de um exercíc,o linanceiro.

2.2. Marçal Justen Filho destaca como notas caraclerísticas dess€s serviços a

homogeneidade das prestaÇóes e a permanência dâ necêssidade pública a ser satisÍeila:

".__ O dispasilivo reíeÍe-§ a contrataçóes cujo objelo

envolve ptestações homogéneas, de cunho

continuado.(...)"4 identíicaçáo dos serviÇos de

natureza conllnua náo se íaz a parlir do exame

Nopiamente da atividadê dêsênvolvida pelos

paiiculares, como execuçáo da üestaçào conlatual
A continuidade do seNiço retÍaÍa, na vedade, a
permanéncia da nêcêssidade pública a sêf sa,sÍsiÍa.

Ou seja, o dispositivo aôraÍ,ge os s6rviços desriiádos

a aÍender nocessidades públicas pemanentes, cujo

atendimento háo exaurc presÍaçáo sê,7relhanto no

fututo."(...) O que é íundamental é a nêcessidade

pública pemanente e conllnua a set satisfoita através

de um seNiço."

2.3. No mesmo sentido, Diógenes Gasparini: islio os seruiços que não podêm

sotrêr soluçáo dê continuiclade ou os quê náo podêm seL na sua execução inten.,mpialos.

2.4. Examinando-se a jurisprudênciâ do Tribunal de Cohtas da União, é possível

observar que a delimitaÉo de ssrv&os continuos lefi sido enfrenledâ a parlir dêslas

mesmas fontês doulrinárias:

"'O Exmo. Sr. Ministrc Relâtor Marcos Vilaça, am seu

tolatório para a Decisáo no 46d1999 - Plehátio, tÊz o
êntendimehto do iutista Cados Pinto C@lho Molta

sobrc o assunlo: seryiços conflDuos sá'o aguêlês qu€

náo poden ser inteÍompidos; fazem-se

suc€ssiyameÍrto, sem §o/uçáo da continuiclado, até

sêu oxaurimenlo ou conclusào do objetivo. A exomplo,

lorÍamos: limpeza, conse /açáo, tuan)tençõo,

vigilância, soguÊnça, tÍanspofte de valores, catgâ ou

d
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passageiros. (Elicácia nas Lrb,Íaçóes e Contratos, 7.

Ed., 1998). O Exmo. Sr. Ministro Walton Alencar

utilhou-se da mêsma doutine em seu telatótio pata o

Acótdáo 1241999 Plênàno. No rclatoio paê a

Decisão no 1098/2001 - Plenàrio, o Ministro Adylson

Motta aliÍna que: De naturaza conlinuada são os

seNiços que náo podefi set lhtenompidos, por

imprescindiveis ao funcionamento da eitidade públicâ

que deles se vale, Enquadaam-so nessa cafegofrá os

seNiços de limpeza a dê vigiláncia, o fomecimento de

água e dê eneryia elétrica, a manutençáo dô

elevadores. Acótdào 13822003 - 1. Cêtmara. Ministto

Relâtor Augusto Sheman Cavelcdhti.'

"Segundo Marçal Justen Filho (ih 'Comentáios à L9L
de Licilacões e Contatos Administtgtivos', Ed. Aido,

4" Edição, págs. 3ô U), os seryiços contínuoi

estáo ênquadrados nos cortalos de execuçào

continuada os quais impõem à pado o devü de

roalizat ume condula que se renova ou se mahlétn no

decutso do tampo.Já Jessé Íones íin 'Comentários à

Let de Licúacões o Conttataçôes de Administaçâo

Pública', Ed. Renovar, 1991, pág,s.349n51) se

pÍonuncia sobÍê a matéiâ, afittnahdo que a prcslação

de seryiços de oxocução contÍnua ó aquela cuja íalla

paralisa ou relardê o seviço dê sotTe ê compromotêr

a co.7ê'pohdente funçào estalal ou paraeslâlal.

Acroscenta, aihda, que cabe à AdministâçÃo, diahte

das circunstâncias de cada caso e do interesse do

seíviço. decidn pela proÍogsçào dos serv,ços

continuds pot âté 60 meses Á L6i nào elenca qua$

ssr'am essês s6.v/ços. Áté a dêfbiçáo de setuiço

contínuo, como vifios, só é oncontbda hos

compêndios doutinóios. Mesmo êsses auÍoras

soDê,tê ,os otêrê@m os êxemplos clá§iús de
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serv,ços cor,llr,l./os, ou seja, limpeza, vigilâhcla e

alimenleçào. Coh efeito, rcsta-nos procurâ, discutir o
posslvel enquadramento dos seviços de publiciddde

como seviços de natureza contínua."

2.5. lgualmente, no ámbito dâ Jurisprudênciâ do Tdbuhal dê Contâs do Estado de

São Paulo, recente-se da ausênciâ de umâ deíiniÉo abrâhgênte do conceito de serurços

corÍínuos pera o lim dâ Lei n.ô 8 666/93.

2,6, Por isso, o êxãme das mâhifestaçôes dequêlã cone de Contas acerce da

matéHa somente pode ser reâlizedo a parlir dos exemplos cohüetos de prestâção de

serviços que Íoram acolhidos como de prestaÇão contínua, âlém daquelas clássicas
hipóteses de segurança, limpeza e manutençáo de equipamehtos. Com base nos
exemplos, será possível, então, ê)tuairem-se os caracteres que lhe coníerem a ideia de

mntinuidade:

- Prccesso fC h.o 13215/026/02 : prestaÉo de

serviços de lranspoÍte dê íuncionáíos, sob regime de

Íetamênto conlínuo;

- Processo TC n.. 1243/010102: prestaçáo de serviÇos

de preparo e distribuiÉo de merenda escolâr;

- P.ocosso TC n.ô 30101/026/98 : serviços de

conservação, de roüna e êspecial dê estradas;

- Prcc€sso TC h." 32208/026/9A : prestação de

sêíviços dê assi§tôncia mádicâ:

- Processo TC 18502/026/04: seMÇos de apoio

educacional e operacional nos CentÍos de

Convivência Infantil - Ponte Pequena e Lapa, com
prestaÉo de serviços de trânaporte escolar, sob

regime de íÍetamento continuo

- Processo TC n.o 215U010N9: serviços de

anecádaçiio e gestião de tnbutos muntctpâts, por meio

dê postos de anecâdâÉo descentrelizâdos, e cês§ão

perâ utiliu âção têmporáíâ e não êxclusiva dê sofrw6re

e hardware, incluíc,os os sêrviços de instalaÉo de

t
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terminais. manutenÉo do progreme e heihamento de

pessoal.

Na realidade, o quê cerâctedza o caÉtel continuo de

um determinado serviço é sua êss€llclalldada pal!
aisegurar a intêgridadê do patrlmônlo públlco de

ÍoÍma rotinêiÍe ê pêrmanentê ou para mrnteÍ o

fuhclonemento das atiüdades ,lnrlístlc.3 do .ht6
adminisiÍâtivo, de modo que sua lhtêmrpção

po§Ea comprometêr a prestação de um Servlço

público ou o cuhpdrnehto da lnlssâo

ihstltuciohal.' (TCU. Acórdão n' 132/2008 - Segunda

Câmarê. Relator: lúinistro Aroldo Cedráz. Dale do

julgamento: 12102/2008.)

2.7. Diantê do êntêndimento esposado pela doutinâ, bem como pelos exemplos

colêcionados dâ Jurisprudênciâ, é possível vedícar-se que cohcorrem nos diversos

sêrviços quelificedos dê conlínuos, as seguintes característic€st homogonoldado ala

pfertaçáo:. pctmanêncie de necessldade;. a pfesÍaÇão dos servrçGs /,áo exeute a

sua aeces§adade io tutuÍo: - 6á0 sêíyrçG§ au,xÍtlates, mas inaía§üir7ê|§ pafa a

Adminl'tr.çáo PúUtca desêmpc.nh.r suaa funçõêt; - náo podêrn soÍíer soluçáo d.
cúlr,ln,,ld.da.

2.8. Estas carectêrísticâs sáo, como se pode observar, encontâdas nos diversos

serviços a.rolados nos Julgados mlacionados, destacándGse, nos l€rmos da liçáo de

Marçêl Justen Filho, os rêquisitos cumulaüvos de homogeneidade e permanência da

necessidade ("impõem à patle o dever de reolizar uma conduta que se renova olJ se

môntém no dêcurso do tempol.

2.9. Ao analisarmos â iniciaüva concemente à prorÍogâÉo do contrato,

avêriguamos que ele possuifundamento no inciso ll, do art. 57 da Lei Federal n". 8.666/93,

vejalhos:

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

ficará adstrila à vigência dos respecüvos crédilos

orÇamentádos, exceto quanto aos relativos:

ll- à prestaÉo de serviços a serem executados de

forma cohtínua, que poderáo ter â sua duraÉo

€-N



U'
Esfrlro Do t4/naN io

OOI4RÀ MUNICIP4LDE SiO DEINIPÍ}O
CNPJ: 07-6)9 520n0Al-07

Rua Codeso Nestot i"2 I 5-C.ntrn, Cl:P: ó5.55t) 1,00.

Sãn Búardo/M1

,iI-
a+l
a

prorÍogada poÍ iguais e sucêssivos peíodos com

üstas à obtenção de preços e condiçôes mars

vâhtajosas pala a administreção, llmltada a sessenta

mesesi ÍRedacáo dada pela Lein" 9.M8. de 1998).

2.10. Fris*.se qu6 o Contrâto fimtado entre as partês Íoi íorÍnalizádo à luz da Ler

Fêd6rêln'.8.666/93.

2.11. Oevê.as, as razões acima aludidas dão contê de qle os requisitos exigidos

para realizar a prorÍ€aÉo do reÍeddo contrato se encontrâm presentes no caso êm

apreço, nos termos suprã mencionado§, uma vez que o sistema de sofrware contábil se

trata de serviço de prestaÉo continusda essenciais ao município, sendo inviável a

interÍupção do mesmo.

2.'12. Desta formâ, a situação que ensêja o aditamento ou pronogação e

iustificadora, üsivelmente impositiva, já que não há óbice legal.

2.13. Não bâstasse isso, o interesse público primário, êntêndido como ãquele da

coletividade como um todo, nonê de toda ê qualquer d€cisão administrstiva

invariavelmantê sê faz observado, nâ medida em qu€, tais sistomas auxiliam no bom

funcionamonto da máqt ina administrâtiva.

2.14. É importante regístrár, aindâ, que â minutâ do termo Aditivo 6m ahálise

ratillca todês as cláusulas e condiçóes do contrato em curso. Diga-se ainda, que o reíerido

áditivo deve ser conoborádo pelas mesmas partes que celebraram o inicial.

2,15. Oportuno também se íaz ressaltar as iníormaçôes inseridâs no processo são

de exclusiva responsábilidade da Secrelaria interessada.

2.16. Cumpre sâlientar que a presente maniÍestaçáo toma poí base,

exclusivamônte, os elementos que constam, alé a pÍarente data, nos autos do processo

administrativo em epígrafe, Urge esc,larê@r, mais uma vez, porqle de notória relevància,

que a vêrâcidadâ do todâs as informações e documenlos aprêsentados é dê inleira

responsabilidedê dos contra6ntê§.

2.17. Neste passo, convêm chamar a atenção pâra a possibilidade de áplicaçáo

das sançóes de naturezâ politica, administraüva, civil, pecuniáía e penal, em caso de

mâlversaÉo da verba pública, decorÍentes de improbdade administíativa, a psrtir da Lei

úN
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n'. A.429192. com ediÉo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mmplementâdâ pela Lei n'.

10.028/2000, quê c.iou novos tipos penais (crimes contra as Íinânças públicas), de modo a

tomâr rhâis efetivos os prihcípios constitucionâis que regêm a AdministÍBção Públice (ert.

37 da ConstituiÉo dâ república Federativa do Brasilde 1988)-

2.18. Destanô, à luz da competência dôsta Ass€ssoía Juridica, isto é, prestar

consultoria sob o prisma €stíilamant€ jurídico, não lhe comp6l6 adent?r à conveniência 6

à oponunidad€ dos atos praücados no âmbito da S6ffêteria Municipalde Adminisúaçáo,

nêm anâlisar aspêctos de natureza sminêntêmente iácnjco-administraliva.

3.1. Antê aos Íatos expostos e análise jurídica realizada, entende-se por opinar

neste parecer que é legâlmente possivel o Ôrdênador de Despêsâs eutorizâr pleito

requerido, quâl seja, íormalizaÉo do Adilivo dê Prorogação de Prazo ao Contrâto no

010/2018. Nesse sentido, aprovamos e Minute dê Teímo Aditivo anexado nos aúos pêla

CPL, êis que ã mesmã enconfa-se amparãda pela Lei Federal 8.666/93.

É o parecor sub ceasura.

N. ENCANINHATTENfO

4.1. Encaminhem-se os autos ao OidenadoÍ d€ Dosposâs para conhecimento do

presentê Pãrecer Jurídlco, bem como aulodzação perã o pleito solicitado.

São Bemârdo- MA, 26 dejunho de 2019.

oaBl A 12.332
Assêssor Juidico da

Càmara Municipal de São Bemardo -MA
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