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ASSESSORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO N° 427/2013-JUR
DISPENSA DE LICITA?AO N° 001/2013

Da: Assessoria Juridica do Municfpio.
Para: Executive Municipal.
Assunto: CONTRATAQAO DE EWIPRESA JORNALISTICA COM CIRCULAQAO
DIARIA PARA SERVIR DE ORGAO OFICIAL PARA AS PUBLICIDADES E
DIVULGAQOES ESCRITAS DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO
DE PALMITAL-PR, PELO PERIOD© DE 03 (IRES) MESES.
Seguem as consideragoes desta Assessoria Juridica:
A Secretaria Municipal de Finangas solicitou parecer quanto a possibilidade
de realizar aditivo visando prorrogar o prazo do contrato n. 001/2013, oriundo da
dispensa 001/2013, procedimento licitatorio 001/2013, o qual tinha por objeto a
CONTRATAQAO DE EMPRESA JORNALISTICA COM CIRCULA?AO DIARIA
PARA SERVIR DE ORGAO OFICIAL PARA AS PUBLICIDADES E
DIVULGAQOES ESCRITAS DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO
DE PALMITAL-PR, PELO PERIOD© DE 03 (TRES) MESES.
Inicialmente, cumpre observar que a prorrogagao dos contratos a serem
executados de forma continua encontra amparo legal no inciso II do art. 57 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, que podera ocorrer "por iguais e sucessivos
periodos, com vistas a obtengao de prego e condigoes mais vantajosas para a
Administragao".
Servigo continuado, na ligao do professor Diogenes Gasparini: "[...] e o que
nao pode sofrer solugao de continuidade na prestagao que se alonga no tempo, sob
pena de causar prejuizos a Administragao Publica que dele necessita. Por ser de
necessidade perene para a Administragao Publica, e atividade que nao f\ode ter sua
execugao paralisada, sem acarretar-lhe danos. E, em suma, aquele s srvigo cuja
conf/nu/dade da execugao a Administragao Publica nao pode dispor, si bkpena de
comprometimento do interesse publico."
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No mesmo sentido, o jurista Ivan Barbosa Rigolin afirma que Servigo
Continuo: "[...] signified aquela especie de servigo que corresponde a uma
necessidade permanente da Administragao, nao passivel de divisao ou
segmentagao logica ou razoavel em unidades autonomas, nem modules, nem fases,
nem etapas independentes, porem prestado de maneira seguida, ininterrupta e
indiferenciada ao longo do tempo, ou de outro modo posto a disposigao em carater
permanente, em regime de sobreaviso ou prontidao.”
Portanto, resta evidente que a prorrogagao do contrato administrative e
possivel por ser de servigo de prestagao continuada, ao mesmo passo que se
justifica para manter o melhor prego cotado com as condigoes mais vantajosas para
a Administragao.
Observe-se que a prorrogagao do contrato administrative de prestagao de
servigo continuado e possivel por ate sessenta meses, na forma do art. 57, II, da Lei
Federal de Licitagoes, e no presente caso havera respeito ao limite imposto pela
norma citada.
Observe-se, ainda, que o valor total da despesa com a aquisigao originaria foi
de R$ 1.500,00 (Urn Mil e Quinhentos Reais), e com as prorrogagoes por mais nove
meses, gerara urn valor total de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), valor esse abaixo do
limite de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), o qual esta previsto no Art. 24, II, c/c Art. 23,
II, ‘a’, ambos da Lei 8.666/93, o qual dispoe:
"Art. 24. E dispensavel a licitagao:
II - para outros serv/gos e compras de vaior ate 10% (dez por cento) do limite
previsto na altnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienagdes, nos
casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de urn
mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que possa ser realizada
de uma so vez; (Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998)”.
Por sua vez, o artigo 23, inciso II, ‘a’, do mesmo diploma legal aduz que:
“Art. 23. As modalidades de licitagao a que se referem os incisos J a III do
artigo anterior serao determinadas em fungao dos seguintes limites, mndo em
vista o valor estimado da contratagao:
\\
II - para compras e servigos nao referidos no inciso anterior: (Redag<
pela Lei n° 9.648, de 1998)
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a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reals); (Redagao dada pela Lei n°
9.648, de 1998)’’

Como o valor total a ser gasto depois do terceiro aditivo sera de R$ 6.000,00
(Seis Mil Reals), o que se mantem dentro dos limites para dispensa de licitapao,
nota-se nao haver obice para a realizagao do termo aditivo, ja que por se tratar de
servipo de prestapao continuada, o limite para formar termo aditivo e apenas o valor
maximo permitido para a dispensa ou, em outros casos, o m^ximo permitido para a
modalidade de licitapao utilizada para contratapao desta especie de servipo.
Diante disso, esta D. Assessoria Juridica opina favoravelmente pela
celebragao de termo aditivo na dispensa de licitapao para prorrogapao do contrato
administrative pelo prazo de mais 03 (Ires) meses, mantendo-se as demais
condipoes na forma anteriormente pactuada, pois se mantera dentro dos limites
legais permitidos para realizapao de dispensa de licitapao, alem de permitir a
obtengSo de prepo e condipoes mais vantajosas para a Administrapao, ressalvado,
apenas, a verificapao de existencia de disponibilidade orpamentaria.
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