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REF. PROC. N'00712020

REQUERENTE: Secrelaía da CMSB

ASSUNTO: PRORROGAÇÁO DO CONTRATO No 010/2018 - CMSB

EMENTA: Íermo Aditivo (Pronogação do

Contrato no 010/2018)i aplicaçáo da Lei

Federal n'. 8.666/93. Possibilidade Jurídica.

AprovaÉo dê Minuta de Termo Aditivo de

PronogaÉo de Prazo.

PARECER JURIDICO

I - RELATÔRIO

'l-'1. TÍata-se de procedimento administrativo, iniciado alrâvés de Memorando,

protocolizado em 27 de maio de 2020, subscÍito pela assessoria da Cámara Municipal dê

Sâo BemaÍdo, solicitando formalizâção de TeÍmo de Prorrogaçáo ao contrato no. 010/2018,

tendo como objeto contrataçáo do sistema dê sofrware contábil, para atendeÍ as

necessidades da Cámara Municipal de São Bernardo.

1.2. Alega a requerente, que o conirato expirará em 02 de julho de 2020, e poÍ 5e

tratar dê serviços contínuos e que nâo podem sêr inteÍompidos devido a sua

essencialidadê.

1.3. lnstada a se manifestar, a empresa conlíâtâda manteve interesse na renovaÉo

do contrato. inclusive mantendo os mesmos valores inicialmente contratados.

É o relatório. Passamos a opinar.

II - ANÁLISE DA DEMANDA

2.1. Analisando a demanda podemos @
servico de natureza conünuada. Os serviços continuados sâo aqueles serviços auxiliarês,

necessários à AdministraÉo pâía o desempenho de suas atíibuições, cuja intenupção
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possa compromêtêr a continuidade de suas atividades e cuja contratâção dêva êstender-sê

por mais de um exercicio íinancêiro.

2.2. Matçl Justen Filho destaca como notas caracleristicas desses serviços a

homogeneidade das prestaçôes e a permanência da necessidade pública a sersatisÍeita:

'... O d,Spqsit vo rcfere-se a contfttações cujo objeto

envolve prestações homogêDeas, de cunho

continuado.(-..)"4 ídentifrcaçâo dos serviços de

naturcza contínua náo se laz a paiir do exame

Wpriamente da atividade desenvolvida pehs

padiculares, clmo execuçáo da prestação contíatual.

A continuidade do seNiço rctnta, na vedade, a

pemanência da necessídade pública a ser salisteita.

Ou seja, o dispositivo abrange os seryiços desÍirados

a atender necessidades públicas Êmanenteq cujo

atendimento náo exaure prcstação sen€lhante no

futuro."(...) O que é fundamental é a recessldade

pública pennanente e contínua a ser satisfeita através

de um seNiça."

2.3. No mesmo sentido, Diógenes Gasparini: .i áo os seviços que não podem solrer

solução de cgntinuidade ou os que não podem ser, na sua execução interíompidos.

2.4. Examinândese a jurisprudênciâ do Tíibunal de Conlas da Uniáo, é possivel

observar que a deiimitaÉo dê se/yços continuos têm sido enfrentada a partir destas

mesmas fontês doulrinádas:

"'O Exmo. St. Ministo Relatot Marcos Vilaça, em seu

relatótio paô a Decisão na 466/1999 - Plenádo, traz o

entendimento do jutista Cados Pinto Coelho Motta

sobre o assa,rfo: serviços conlínuos sáo aqueles que

náo podem ser inteÍompidos; fazem-se

sucessiyamente, sen solução de contínuidade, até seu

exaudnento ou conclusão do objetivo. A exefiplo,

terÍamos: limpeza, conseNaçáo, manutençáo,

Wlância, segurança, transpoie de valores, catga ou
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passágê,i/os- (Êfrcácia nas LrcrÍações e Cont/atos, 7.

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

utilizou-se da mesma douttina em seu relatóio para o

Acórdáo 12ü1999 - Plenáio. No rclatóio pan a

Decísáo no 1098,/2001 - Plenáio, o Ministro Adylson

Motta alima que: De natuíeza continuada sâo os

seviços que náo Ndem ser interígmpidos, por

imprescindíveís ao funcionamento da enqdade pública

gue delês se vale. Enquadnfiise nessa caregDÍ,ã os

serviços de limpeza e de vigilância, o tomecimento de

água e de enetgia eléttíca, a manutençáo de

elevadorcs. Acórdáo 138ü2003 - 1a Câman- Ministro

Relatot Augusto Shetfian Cavalcanti-"

"Segundo Maryal Justen Filho (in'Conentáios à L.e!!!c

Licitacões e ContÊtos Adminístrativos', Ed. Aide, 4"
Ediçáo, págs. 36 64), os seviços contínuos estão

enquadndos nos Çoníatos de execuçáo contínuada os

quais impõem à parte o dever de realizar uma conduta

que se renova ou se mantém no decu$o do tempo.Já

Jessé loíes (in'Comentátios à Let de LicitaÇOes e

Conttatações da Administraçáo Pública', Ed. Renovat,

1994, págs. UgR,l) se pronuncia 6obre a matéia,

alimando que a píestação de seíyrços de execução

contínua é aquela cuja falta panlisa ou retada o

seviço de sotle a compÍometet a coÍrespondente

funçáo estatal ou paraestatat- Acrcscenta, ainda, que

cabe à Admínistnçáo, diante das cicunstâncias de

cada caso e do ,rÍeresse do seviço, decidir pela

üorrogaçáo dos serúços continuos por até 60

mese§A Lei náo elenca guais ser'arn esses sery,ços.

Até a definição de seúço contÍnuo, como vímos, só é

encontrcda nos compêndios doutínádos. Mesmo

esses aolores somerÍe ,os oferecem os exemplos

c/ássicos de seryiços contlnuos, ou seja, limpeza,
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vigilância e alimentaçáo. Com eíeito, resta-nos

prccunt discutir o possive/ enquadÉmento dos

serv,ços de publicídade cono serviços de natureza

çontínua."

2.5. lgualmente, no ámbito da Jurisprudência do Tribunalde Contas do Estado de

São Paulo, íêcente-sê da ausênciã de uma definiçáo abrangente do conc€ito de seíviços

contlnuos pata o fim da Lei n.o 9f199/93.

2.6. Porisso, o exame das maníestações daquela coÍte de Contas acerca da matéria

somente pode ser realizado â pâÍtií dos exemplos concretos de prestáçáo de sêrviços que

foram acolhidos como de prestaÉo continua, além daquêlas clássicas hipótesês de

sêguÍánçá, limpêza e manulençáo de êquipamentos. Com base nos exemplos, será

possivel, entáo, eíraÍrem-se os carac{eÍes que lhe conferem a ideia de continuidade:

- Processo TC n.o 132151026102 : prestação de serviços

de transporte dê funcionários, sob regimê de

fretamenlo contínuo:

- Prucesso TC n.o 124V0íl02: prestaçáo de serviços

de preparo e disttibuiçáo de merenda escolar;

- P/ocesso TC n.6 30101/026R8 : §eÍviços de

conservaçáo, de rotina e especial de estradâs;

- Processo TC n.o 322otyo26l98 : píestaÉo de sê.viços

de ássistênciâ médica:

- P/ocesso TC 18502/026/U: serviço§ de apoio

educaclonal e operacional nos Centros de Convivência

lnfantil - Ponte Pêquena e Lapa, com prestaÉo de

serviços de transpoÍte escolar, 6ob regime d€

frelamênto @nlínuo

- P/ocesso TC n.o 215Ü010D9: seryiços de

arrecãdaÇáo e gestão de tributos municipais, por meio

de postos de aÍrecadaÉo descentralizados, e cessão

para ulilizaÉo tempoÍáÍia e não exclusiva dê sofrware

e haídwâre, incluidos os sêNiços de instalação de

têrminais, manutenÉo do programa e treinamento de

Pes§oal'
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Na rêalidade, o que caracteriza o Gtráter contínuo de

um delerminado serviço é sua essoncialidade para

aasêguÍnr ã integridade do patÍimônio público de

forma rotineira e permanente ou para mantú o
Íuncionamênto das atividadês Íinalíst ca5 do ente

administÍativo, de modo quê sua intern pção possa

comprometera prê8tação de um ssrviço público ou

o cumpÍimênto de missão instituciônal." CrCU.

Acórdão n" 132I2OOB _ Segunda Cámara. Rêtator:

Ministro Aroldo Cedraz. Data do jutgamento:

12tO2,2008.)

2.7. Diante do entêndimênto esposado pela doutrina, bem como pêlos exemplos
colacionados da Jurisprudência, é possível veriÍicar-se que conconem nos diversos serviços
qualificados de continuos, as seguinles Gtracteristicas:- iornogelreidado da prÉtaçâo; -
pemanência da necÉsidado; - a prestaçáo dcs se.yiços náo exaure a sua
necessidade no futuro; - sáo seryiços auxiliaÍes, mas inafastáveis pard a
Admini,fiação Pública dêsempanhar suas Íunções; - não podem soírer solução de
continuidade.

2.8. Estas caracleristiGts sã0, como se pode observar, encontradas nos diversos
serviços anolados nos Julgados colacionados, destacando-se, nos leímos da liÉo de
lúârçal Justên Filho, os requisitos cumulativos de homogeneidade e permanéncia da
necessidade ('ímpõ€m à pane o deverde rcatizat uma Çonctuta que se renova ou se fiantéfi
no decurso do tempo')_

2.9. Ao analisarmos a iniciativa concemente à prorrogaÉo do contrato, averiguamos
que ele possui fundamento no inciso Il, do aí. 57 da LeÍ Federat n". 8.666/93, vejamo§:

Arl 57. A duraçáo dos contralos regidos por esta Lei

Ícaftá adstrita à vigênciâ dos respeclivos c.éditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos:

ll- à prestação de serviços a serem êxecutados de

forma continua, que poderão ter a sua duraçáo
proÍTogada poriguais e sucessivos periodos com vistas

à obtençáo de preços e condiçóes mais vantajosas
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para a adminislraÉo, limitada a sessenta mêsês;

(Redacáo dada pela Lei no 9.ô48. de 1998).

2.10. Frisa-se quê o Contrato firmado entre as partes foi formalizado à Iuz da Lei

Fêderaln'.8.666/93.

2.11. Deveras, as Íâzoes adma aludidas dâo conla de que os Íequisitos exigidos

para Íealizara pronogação do referido contrato se encontram presentes no caso em apreço,

nos lermos supra mencionados, uma vez que o sistema de soÍlware contábil se lÍata de

serviço de prestaÉo continuada essenciais ao município, sendo inviável a intenuMo do

mesmo.

2.12. Desta forma, a situagáo que enseja o adilamento ou proÍrogaÉo é
justiÍicadoÍâ, visivelmente imposativa, já quê não há óbicê tegal.

2.13. Não bastasse isso, o interesse público primário, entendido como aquele da

coletividade como um todo, noÍte de toda e qualquer decisão âdministrativa invâriavelmente

se faz observado, na mêdida em quê, lais sistemas auxiliam no bom funcionamento da

máquina administÍativa.

2.14. É impoÍtanle regislraÍ, ainda, que a minuta do termo Aditivo em análise ralmca

todas as cláusulas e condiçóes do contrato em curso. Diga-se ainda, que o referido aditivo

deve ser conoborado pelas mesmas pârlês quê celebraram o inicial.

2.15. Oportuno também se Íaz ressaltâr as inÍormações inseridas no processo sáo

de exclusiva responsabilidade da Secretaria interessada.

2.16. Cumpresalientar que a pÍesenle manifestaçáo toma porbâse, exclusivamente,

os elementos quê coostam, até a presente date, nos autos do procêsso administrativo em

epigrafe. Urge esclarecer, mais uma vez, porque de notóía relevância, que a veracidâde de

todas as inÍormaÉes e documenlos apÍesentâdos é de intêira responsabilidade dos

conlraentes.

2.17. Neste passo, convêm chamara atenÉo para a possibilidâde dê aplicaçáo das

sanções de natureza politica, administrativa, civil, pecuniáíia e penal, em cãso dê

malversaÉo da verba públicã, dêcorentes de improbidade administÍâtivâ, a paíiir da Lei n..

8.429192, com edição da Lei de Responsabilidade Fiscat, comptêmentada peta Lei n".

10.028/2000, que Çíou novos tipos penais (crimes contrâ as finanças públicas), de modo a
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10.028/2ooo. que criou novos tipos pênais (crimes contÍa as finanças públicas)' de modo a

tornarmaiseÍetivososprincÍpiosconstitucionaisqueregemaAdministÍaçãoPública(art,

37 da ConstituiÉo dâ república FedeÍâtiva do Brasil de '1988)'

2'18 Destârte. à luz da competência desla Asse§soria Jurídica' isto é' prestar

consultona sob o prisma estrtamente jurídico nâo lhe compête âdentrar à conveniêncla e

à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Secretaria Municipal de Administração'

nêm analisar aspectos de natureza eminentemente técnico_âdministÍâtiva-

ttt - DlsPostÍlvo

3lAnteaosfatosexpostoseanáliseiurídicarealizada'entende-seporopinar

neste parecer que é legalmente possível o Ordeôador de Despesas aúorizar pleito

requerido, qual seja, formalização do Aditivo de Prorrogação de Prazo âo Contrâto no

o1o/2018. até 31 de dezembro de 2020, data em que se enceÍra o mandato eletivo Nessê

sentido, aPÍovamos a Minúa de Íermo Aditivo anexado nos autos pela CPL' êis que a

mesma se encontra amparada pela Lei Federal 8'666/93

ihH'li ti

É o Parecer suó censura

IV. ENCAHI/{,IA ENÍO

4.1. Encaminhêm-se

presente Patecer Juídico,

os autos ao Ordenador de Despe3a3 parâ conhêcimento do

bem como autoÍização paÍa o pleiio solicitado'

São Bemardo ['1A' 19 de junho de 2020
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