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I. Arts. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. IN SLTI/MPOG nº 02/2008.

II. Possibilidade jurídica condicionada ao prévio atendimento das recomendações.

 
 
 

1. Trata-se de processo encaminhado a esta Consultoria Jurídica para análise e manifestação
acerca dos aspectos jurídicos que envolvem a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº
01/2018, cujo objetivo é promover a prorrogação do prazo de vigência do ajuste, por 12 (doze) meses, a
partir do dia 14/01/2020.

 
2. O Contrato nº 01/2018 foi celebrado entre a então Autoridade de Governança do Legado
Olímpico - AGLO e a empresa MAX  Segurança Máxima LTDA , tendo como objeto o serviços
especializados de vigilância armada e desarmada ininterrupta nas dependências do Parque Olímpico  da
Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

 
3. O instrumento foi firmado em 15/01/2018 e publicado o extrato no Diário Oficial da União
em 22/01/2018 (Docs. SEI 3963724), com prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses a partir de
15/01/2018 (Cláusula Segunda). Por meio do Segundo Termo Aditivo , de 14 de janeiro de 2019, a
vigência do ajuste foi prorrogado por mais cinco meses, tendo como novo termo final 20/06/2019 (Doc.
SEI 3966724). O respectivo extrato foi publicado no DOU de 08/04/2019 (Doc. SEI 3966724, fl. 23).

 
4. O instrumento contratual foi novamente prorrogado em 19 de junho de 2019 pelo Terceiro
Termo Aditivo por mais 6 (seis) meses, com prazo de vigência até o dia 14 de janeiro de 2020 (Doc. SEI
4811815), devendo ser juntado aos autos a comprovação da publicação de seu extrato.

 
5. Pretende a Administração, agora, prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, conforme
Despacho nº 1274/2019/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIERC, além de solicitar orientação sobre a possibilidade
da mesma prorrogação, considerando que a empresa não comprovou as condições de habilitação,
requerida pelo art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993.
6.  

É o relatório.
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
 

7. Preliminarmente, cumpre salientar que a presente apreciação se restringe aos aspectos
jurídico-formais relativos à celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato (Doc. SEI 4548220) , não
importando em análise das fases já superadas do processo, por terem sido à época objeto de apreciação
por parte da Consultoria Jurídica, ficando sob a responsabilidade da Administração a adoção das
recomendações apontadas em manifestações jurídicas anteriores.

 
8. Em relação aos aspectos de natureza técnica alheios à seara jurídica, parte-se da premissa
de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detêm os conhecimentos específicos
necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos
autos e atuando em conformidade com suas atribuições.

 
9. O exame do processo por parte desta Consultoria se dá nos termos da alínea “a” do inciso
VI do art. 11 da Lei Complementar nº 73/93, bem como em atenção ao disposto no art. 38, parágrafo
único, da Lei n.º 8.666/1993, subtraindo-se do âmbito da competência institucional deste órgão
consultivo, delimitada em lei, análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou
orçamentária.



 
10. Registre-se que foi dada prioridade na apreciação deste processo, tendo em vista
a proximidade do termo final da vigência do ajuste, de modo que foi necessário priorizar a
análise, preterindo a ordem cronológica de exame dos demais procedimentos enviados para
este Órgão Consultivo.

11. Por oportuno, com fulcro no Enunciado de Boas Práticas Consultivas nº 14 [1], recomenda-se
melhor gerenciamento das contratações desta Pasta, notadamente daquelas com termo certo e prazo
exíguo de análise, de maneira a possibilitar à Consultoria Jurídica atendimento a contento de todos os
órgãos assessorados.

12. Em cumprimento à Orientação Normativa AGU nº 2, de 2009 [2], constato que há processo
administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, sendo o aditivo processados nos
mesmos autos do instrumento contratual.

 
ANÁLISE JURÍDICA
 
- Da prorrogação de vigência - requisitos
 

13. Na espécie, pretende a Administração promover a prorrogação do prazo de vigência do
contrato, por 12 (doze) meses, aduzindo se tratar, na espécie, da execução de serviços de natureza
continuada, com base no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

 
14. Examinando o regramento contido na Lei n.º 8.666/1993 e na Instrução Normativa SLTI nº
02/2008, que disciplina o presente ajuste, bem assim os diversos precedentes do TCU a respeito do
tema, verifica-se que, no tocante à prorrogação dos prazos de vigência dos contratos de serviços de
execução continuada, devem ser observados os seguintes requisitos, a saber:

 
a) previsão em contrato administrativo;

b) inexistência de solução de continuidade da vigência da contratação e prorrogação dentro
do prazo de vigência contratual, observado o limite máximo de 60 meses (Orientação
Normativa AGU nº 3, de 1º de abril de 2009);

c) interesse motivado da Administração em manter a realização dos serviços (art. 30-A, §1º,
inciso II, da IN SLTI/MP nº 02/2008);

d) manifestação do interesse da contratada na prorrogação (art. 30-A, §1º, inciso IV, da IN
SLTI/MP nº 02/2008);

e) caracterização do serviço como contínuo (art. 30-A, caput, da IN SLTI/MP nº 02/2008);

f) manifestação sobre a vantajosidade da contratação, acompanhada da metodologia
adotada, e compatibilidade com os preços máximos fixados pela SEGES/MP, quando
existirem (art. 30-A, §1º, inciso III, da IN SLTI/MP nº 02/2008);

g) manutenção das condições exigidas na habilitação (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993);

h) inexistência de suspensão/impedimento/declaração de inidoneidade da empresa ou
proibição de contratar com a Administração Pública (art. 30-A, §5º, inciso II, da IN SLTI/MP
nº 02/2008);

i) verificação da existência de custos fixos ou variáveis não renováveis já
amortizados/pagos (art. 30-A, §4º, da IN SLTI/MP nº 02/2008);

j) efetiva disponibilidade orçamentária (art. 30, §4º, da IN SLTI/MP nº 02/2008);

k) elaboração da minuta do termo aditivo;

l) renovação da garantia contratual com a atualização necessária (art. 19, inciso XIX, da IN
SLTI/MP nº 02/2008) ;

m) autorização da autoridade competente (art. 57, §2º, da Lei nº 8.666/1993);

n) publicidade na imprensa oficial (art. 26 da Lei nº 8.666/1993). 

 
15. Passa-se, pois, à avaliação acerca do cumprimento dos requisitos para a prorrogação
contratual no presente caso.

 
- Da análise dos pressupostos para a prorrogação contratual
 
a) Previsão no contrato administrativo e no edital
 

16. Evidencia-se, no caso específico em análise, que a possibilidade de prorrogação da avença
foi prevista na Cláusula Segunda do Contrato nº 01/2018.

 
b) Inexistência de solução de continuidade e observância ao prazo máximo
 

17. Quanto à inexistência de solução de continuidade da vigência da contratação e prorrogação
dentro do prazo de vigência, constata-se, da análise do contrato, que não houve extrapolação do atual
prazo de vigência, pois a contratação permanece em vigor até o dia 14/01/2020. Dessa forma, o Quarto
Termo Aditivo ao Contrato apenas poderá ser validamente firmado por ambas as partes até a referida
data, sob pena de solução de continuidade no prazo de vigência contratual e impossibilidade de
prorrogação do instrumento, nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 03, de 2009. Outrossim,
como a contratação foi celebrada em 15/01/2018, ainda não atingindo o prazo máximo de sessenta
meses.



 
c) Interesse da Administração e do Contratado na manutenção do contrato
 

18. Nos termos da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, para ser possível a prorrogação contratual, é
preciso que a manifestação de interesse da Administração na manutenção da prestação do serviço seja
acompanhada de ateste nos autos, pelo fiscal do contrato, de que o serviço está sendo
prestado regularmente, nos termos do art. 30, §1º, incisos I e II, do referido normativo.

 
19. O interesse da Administração na continuidade da execução dos serviços foi consignado pelo
fiscal do contrato no Despacho nº 58/2019/AGLO (Doc. SEI 5801517), no bojo da qual o fiscal declarou
que os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em
vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na área de segurança patrimonial.

 
20. A contratada, por sua vez, manifestou expresso interesse na prorrogação do prazo de
vigência do ajuste, nos termos propostos pela Administração (Doc. SEI 6449268).

 
d) Natureza contínua dos serviços
 

21. Sobre o ponto, a Cláusula Segunda do Contrato nº 01/2018 evidencia que se trata de
prorrogação com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo conforme referida
Cláusula ser prorrogado até o limite de 60 meses, sinalizando assim o caráter continuado dos serviços.

 
e) Vantajosidade da manutenção do contrato
 

22. A respeito dessa exigência, a Divisão de Elaboração e Registros Contratuais informa, no
Despacho nº 1274/2019/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIRTC (Doc. SEI 6432351):

 
C) vantajosidade econômica: no citado Despacho nº 58/2019/AGLO, a gestão atesta que
os preços permanecem inferiores aos estabelecidos pela SEGES/MS, aplicando-se, portanto,
a exceção à pesquisa de mercado e estando garantida a economicidade do ajuste nos
termos do artigo 30-A da Instrução Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008.
Destacamos que o gestor não acostou tabela demonstrativa dos preços, substituindo-a por
assertiva;Esclarecemos que a vantajosidade econômica da prorrogação está assegurada,
tendo em vista que o contrato em tela possui cláusula de reajuste (Cláusula Sexta),
enquadrando-se na hipótese prevista no inciso II, § 2º, artigo 30-A da Instrução
Normativa/SLTI nº 02/2008, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado. Vale
frisar que a contratação em tela permanece regida pela Instrução Normativa supracitada,
haja vista que a instauração do procedimento ocorreu em 17/02/2017, anteriormente à
publicação da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017, de 25/05/2017, em consonância com
o entendimento exarado nos Pareceres Jurídicos nº 01129/2017/CONJUR-MDS/CGU/AGU e
00938/2017/CONJUR-MDS/CGU/AGU, SEI nos 1186929 e 1114557, respectivamente.

 

23. Logo, enquadrando-se a situação na regra do art. 30-A, §2º, inciso III, da IN SLTI/MPOG nº
02/2008, a vantajosidade decorre da previsão de reajuste inserta no contrato, sendo dispensada nas
prorrogações de vigência a pesquisa de mercado usualmente realizada pela Administração. Portanto,
este requisito resta observado.

 
f) Manutenção das condições de habilitação
 

24. Sobre este ponto foram apresentados alguns questionamentos no Despacho nº
1274/2019/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIRTC (Doc. SEI 6432351), senão vejamos:

 
Trata o presente da prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses, contados
de 14/01/2020 a 14/01/2021, do Contrato Administrativo nº 01/2018, firmado entre este
Ministério da Cidadania - MC e a empresa MAX - SEGURANÇA MÁXIMA LTDA. , para a
prestação de serviços especializados de vigilância armada e desarmada ininterrupta,
vigilância patrimonial mediante uso de arma letal e não letal, incluindo o fornecimento de
uniformes e equipamentos, para atender as necessidades da contratante, nas
dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

E m 22/10/2019, emitimos o Despacho nº 846 /2019/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIERC, SEI
nº 5077249, solicitando que a gestão avaliasse a necessidade de prorrogação do ajuste, e
que, sendo a resposta positiva, apresentasse, até 01/11/2019, elementos que embasassem
o instrumento a ser firmado. Em 04/11/2019, por meio do Despacho nº 58/2019/AGLO, SEI
nº 5801517, a área técnica caracterizou os serviços como continuados, atestou que a
contratada presta serviços regulares, não havendo fatos que desabonem sua conduta,
afirmou haver economicidade na contratação e acostou certidões, SEI
nº 5801433, 5801445, 5801463, 5801487, 5801499 e 5801508, para embasar sua
assertiva de que a contratada mantém as condições de
habilitação. Essencialmente, motiva o presente aditivo na seguinte assertiva:

6.1. A referida prorrogação contratual se justifica em função dos serviços de vigilância
armada e desarmada para atender às necessidades do Parque Olímpico na Barra da Tijuca,
serem de natureza continuada e necessários para o desempenho regular das atividades
praticadas no ambiente da Administração, tanto por parte dos funcionários quanto do



público em geral, bem como objetivam preservar o patrimônio público e a segurança de
funcionários.

Na esteira, restituímos os autos, SEI nº 6049158, tendo em vista que a gestão permaneceu
silente quanto ao novo prazo de vigência requerido. Também, tendo sido observado que o
dossiê de certidões acostado SEI nº 6045672 continha indicação de que a
Contratada possui irregularidades junto à Receita Federal e PGFN, p. 1, bem como está
inscrita no Cadastro Informativo de Crédito Não-Quitados - CADIN desde 12/05/2017, p. 10,
e impedida indiretamente de licitar e contratar com a União com fundamento na Lei nº
10.520/02, art. 7º, pelo período de 26/01/2018 a 25/01/2020, solicitamos sua
manifestação quanto ao tema.

Em resposta, Despacho nº 77 /2019/AGLO, SEI nº 6314877, o gestor apresentou as
seguintes informações, afirmando que o impedimento indireto de licitar não atinge a
contratação em tela:

I - SICAF (6314649) atualizado em 16/12/2019 da empresa contratada em que não consta
impedimento de licitar com a administração publica;

II - Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas Fornecedor - Max (6314670) que traz
vinculo com o CNPJ nº 72.043.920/0001-06 da empresa LIMPE TOP SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, constando observação de dirigente inativo desde 02/11/2011;

III - Quanto a empresa LIMPE TOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, foi feito alteração
contratual, assinada em 02/01/2011, em que consta na Primeira Cláusula a retirada do
sócio José Gabriel Ferreira , sendo esta alteração registrada na JUCERJA em 03/02/2012
(6314799). Conforme consolidação da 10º alteração contratual (6314820), não consta o
mesmo no quadro societário.

IV - Extraindo do site da Receita Federal do Brasil, o Cartão do CNPJ da empresa LIMPE TOP
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ( 6314715) e ainda, verificando no mesmo o QSA
(6314760) foi constatado as alterações societárias. 

3. Assim sendo, fica demostrado que não ha vinculação societária tendo em vista que o
 sócio José Gabriel Ferreira, da empresa MAX - SEGURANÇA MÁXIMA LTDA, se
desvinculou da empresa LIMPE TOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI em 02/01/2011
conforme documentos anexados aos autos, demostrando assim que não ha "Impedimento
Indireto de Licitar".

4. Sobre as informações  do pedido de repactuação consignada na Cláusula Quarta do
Terceiro Termo Aditivo, SEI nº 4811815, informamos que a empresa MAX - SEGURANÇA
MÁXIMA LTDA, em 19/03/2019, manifestou o interesse de prorrogar o contrato
01/2018, desde que fosse assegurada as revisões dos preços inicialmente pactuados, e
ainda na mesma data, solicita a Administração da AGLO, equilíbrio financeiro e econômico
do contrato, a fim de possibilitar a continuidade da boa parceria comercial. Sendo que com
o termino da AGLO, não foi possível analisar o pleito da empresa que permanece com os
valores até o presente momento desatualizado, com isso, que seja assegurada a empresa o
direito de repactuação consignada na Cláusula Quarta do Terceiro Termo Aditivo e
sugerimos que oportunamente a restituição dos autos à unidade AGLO para analise do
pleito. 

5. Ante ao exposto, não obtivemos comprovação da manutenção das mesmas condições de
habilitação exigidas na licitação, art. 55, XIII, Lei 8.666/93 e IN 02/10-SLTI,  pois
verificamos pendência junto à Receita Federal e PGFN no SICAF, e após tentativa de
emissão de certidão específica no sítio da Receita Federal não obtivemos êxito na consulta.

Mais uma vez a gestão deixou de indicar o período pelo qual deseja promover nova
prorrogação, e retornamos os autos à gestão contratual, SEI nº 6342948, para informação,
devendo o gestor apresentar as diligências realizadas quanto às pendências junto à Receita
Federal e PGFN no Sicaf. Naquele momento, reiteramos a necessidade
de acompanhamento sistemático das certidões e consultas emitidas em favor da
contratada, a fim de atestar sua manutenção das condições de habilitação, bem
como complementação das informações referentes a vantajosidade econômica.

No Despacho nº 78/2019/AGLO, SEI nº 6384954, o gestor afirma ser conveniente a
prorrogação por mais 12 (doze) meses e que, em atenção às condições de habilitação,
obteve da empresa a documentação que demonstra a atividade que esta empreende para
regularização de sua situação cadastral, sem fazer juízo quanto ao conteúdo da
documentação. Dentre os arquivos encaminhados, vemos o Parecer Consulta postulado
junto à Receita Federal do Brasil, SEI nº 6384768, em que a empresa alega que a entidade
nega sem fundamentos a concessão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, motivo
pelo qual impetrou Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência, sob número
5009047-51.2019.4.02.0000.

Naquele momento, sem aprofundar a análise, visto que o prazo para renovação se tornava
exíguo, optamos por encaminhar o Ofício nº 50/2019/MC/SE/SAA/CGLC/CCONT, SEI
nº 6391257, requerendo o posicionamento da Contratada quanto à prorrogação, a qual se
mostrou favorável, conforme a Carta/DCOM-100/2019, SEI nº 6449268, págs. 3,
de 27/12/2019. Destacamos, por relevância, o seguinte trecho de sua Carta, em que a
contratada afirma que descumpre cláusulas contratuais:

Logo, ficamos impossibilitados de comprovarmos os pagamentos das guias de
recolhimentos GFIPs/SEFIPs, relativas aos meses em atraso, para que pudéssemos receber
de Vossa Senhoria, os nossos créditos relativos às faturas de setembro, outubro e
novembro/19.

Cabe ressaltar que a gestão encaminhou a documentação necessária ao pagamento das
notas fiscais relativas a setembro e outubro de 2019 sem qualquer ressalva que impedisse
sua liquidação, consoante se vê nos atestes para notas fiscais/faturas SEI



nº 6278199 e 6278910, e não houve autuação, que seja do conhecimento desta
Coordenação de Contratos, de procedimento sancionador para apurar o descumprimento
reconhecido pela empresa. A consulta aos respectivos processos demonstra que estão no
setor financeiro para quitação.

Vemos, então, que ainda não se esgotaram as tratativas para verificar a manutenção das
condições de habilitação. Em 02/01/2020, esta Coordenação renovou as consultas a
cadastros públicos, emitindo as certidões sob SEI nº 6444927, nas quais verificamos que
permanecem as irregularidades anteriormente apontadas, bem como houve novo registro
de impedimento de licitar e contratar com órgãos do Estado do Rio de Janeiro, gerando
inscrição da empresa também no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.
Diante do cenário, emitimos o e-mail SEI nº 6496680, solicitando à Contratada
apresentação de novas e fundamentadas justificativas a respeito dos motivos ensejadores
das inscrições relatadas, bem como o envio de documentação e demais diligências que
comprovem as providências que estão sendo tomadas para regularização. Com a urgência
na tramitação, realizamos contato telefônico com o Sr. Orlando, representante da empresa,
reiterado em 07/01/2020, que nos informou que apresentaria toda a documentação
necessária à comprovação de suas alegações até o fim daquele dia, porém, até o presente
momento, não houve atuação nesse sentido. Quanto ao Mandado de Segurança, não houve
comprovação de seu protocolo e não há meios para consulta desta Coordenação de
Contratos pois não foi informada a instância à qual o pedido foi apresentado. Resulta,
portanto, em informação infundada.

Por todos os motivos apresentados, entendemos que é impossível o ateste,
neste momento, da manutenção das condições de habilitação pela Contratada e
fica afastada a aplicação do Parecer Referencial nº 0007/2019/CONJUR-MDS/CGU/AGU,
demandando a avaliação da instrução processual pela Consultoria Jurídica deste
Ministério. Solicitamos que seja avaliado se há possibilidade de continuidade na prestação
dos serviços mesmo diante das irregularidades apontadas, por razões de interesse público,
e que seja identificado o ator responsável por emitir a declaração correspondente.

 
 

25. Quanto as referidos questionamentos quanto a habilitação jurídica cabem se fazer os
seguintes esclarecimentos:

a) o impedimento de contratar lançado com fulcro no art. 7º, da Lei nº 10.520, de 2002,
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está limitado ao referido Estado, como se pode perceber na
declaração do SIAFI e está de acordo com a jurisprudência do TCU, senão vejamos:

Acordão 2530/2015 - Plenário.

Quanto à abrangência da sanção, o impedimento de contratar e licitar com o ente
federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 10.520/2002) é pena
mais rígida do que a suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento
de contratar com um órgão da Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) , e mais
branda do que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a
Administração Pública (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993) .

b) quanto aos impedimentos indiretos esta Consultoria já estabeleceu os elementos para a
análise dos seus efeitos no PARECER n. 00960/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, SEI nº 5255569 e art. 29 da
Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03, de 26 de abril de 2018;

c) quanto a regularidade fiscal, prevista no art. 29, incisos III, IV da Lei nº 8.666, de 1993,
deve estar vinculada ao princípio da proporcionalidade, de modo a não se sacrificar interesses públicos
maiores, como o atendimento dos objetivos da própria administração pública. Dessa forma, o
administrador diante do caso concreto poderá invocar o princípio da proporcionalidade e do interesse
público, previsto no art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, para sopesar o impacto da cessação da prestação
do serviço para a garantia da integridade dos bens colocados sob sua gestão e prorrogar, de forma
excepcional, o contrato administrativo, até o prazo  necessário para uma nova contratação.

Neste caso pode-se utilizar por analogia o entendimento da Orientação Normativa nº 9, de
1º de abril de 2019, que estabelece a possibilidade excepcional da contratação de empresas públicas
que detenham monopólio, sem a comprovação da regularidade fiscal, caso seja devidamente justificada
e autorizada pela autoridade máxima do órgão. Vejamos:

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO OU NO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS, NO CASO DE EMPRESAS QUE DETENHAM O
MONOPÓLIO DE SERVIÇO PÚBLICO, PODE SER DISPENSADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL ,
DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE MAIOR DO ÓRGÃO
CONTRATANTE E CONCOMITANTEMENTE, A SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE SEJA
COMUNICADA AO AGENTE ARRECADADOR E À AGÊNCIA REGULADORA

 
Podemos adotar também analogicamente o entendimento de Marçal Justen Filho, quanto a

exegese do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993, senão vejamos:
" O particular se no curso do contrato, deixar de preencher as exigências formuladas, o
contrato deverá ser rescindido. Mas a questão tem de ser apreciada em vista do
princípio da proporcionalidade. Ou seja, é indispensável identificar a providência
menso onerosa ao interesse estatal e aos valores tutelados pela ordem jurídica.
Não teria cabimento estabelecer uma solução mecanicista, e que a ocorrência do
evento perfeitamente suprível viesse a ser consideração causa automática para a
rescisão do contrato. Aplicam-se, aqui, algumas considerações desenvolvidas a
propósito dos incisos IX e XI do art. 78. É necessário identificar uma relação de
causalidade entre o problema verificado e a satisfação dos interesses
fundamentais que o Estado deve realizar. Ademais disso, deve apurar-se a



possibilidade da recomposição da plena capacidade do sujeito. Um exemplo
permite compreender a interpretação preconizada. Suponha-se que, no curso da
execução do contrato, o particular deixe de pagar a contribuição para o INSS.
Apesar da gravidade da conduta, afigura-se perfeitamente possível que,
identificada a ocorrência, o particular satisfaça a dívida (ou obtenha algum
regime equivalente ao da regularidade fiscal). Não haverá cabimento de impor-
se, de modo automático, a rescisão contratutal. Tem de admitir-se, portanto, que
o dispositivo ora examinado relaciona-se com a concretização de evento que
torne, de modo definitivo e irremediável, incompatível com a ordem jurídica a
manutenção da contratação de um certo sujeito."

A justificativa para a prorrogação deverá ser dada pelo ordenador de despesa e
autorizada pela autoridade máxima do órgão, atendidos os parâmetros do art. 2º e 3º do Decreto n
º 9.830, de 10 de junho de 2019, no que couber. Assim sendo, seria possível a prorrogação excepcional,
nos termos acima dispostos, sem a devida comprovação da regularidade fiscal, a critério da
administração.

d) a administração também poderá substituir o contratado, após a prorrogação, a seu
critério, rescindindo o contrato e convocando os demais licitantes, nos termos do art. 24, inciso XI da Lei
nº 8.666, de 1993 ou fazer nova licitação. Nesse sentido, vejamos  o Acordão do TCU nº 412/2008-
Plenário:

A possibilidade de contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em
consequência de rescisão contratual, prevista no 24, inciso XI, da Lei 8.666/1993, aplica-se
a qualquer tipo de contratação, inclusive serviços de natureza contínua.

 
g) Custos fixos ou variáveis não renováveis
 

26. Quanto à verificação da existência de custos fixos ou variáveis não renováveis já
amortizados/pagos, consignou-se no Despacho nº 1274/2019/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIRTC (Doc. SEI
6432351) que: "avaliação dos custos não renováveis: não pudemos identificar nos autos que tenha
havido sua exclusão quando da primeira renovação de vigência. Sendo o prazo para realização de todos
os ajustes no contrato insuficiente, propomos que, logo após a conclusão da prorrogação contratual, os
autos sejam submetidos a esta Coordenação de Contratos para a devida instrução processual;"

 
h) Disponibilidade orçamentária
 

27. A certificação orçamentária para a despesa consta da Certificação Orçamentária expedida
pela Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil (Doc. SEI 6437532).

 
28. Já para atender aos incisos I e II do artigo 16, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, consta dos autos o Despacho nº 1984/2019/SE/CGLC/CEOF (Doc. SEI 6446244).

 
 
i) Renovação da garantia contratual
 

29. Para atender ao quanto exigido no art. 56, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993, e também no art. 19,
inciso XIX, da IN nº 02/2008, a Cláusula Quarta (DA GARANTIA DE EXECUÇÃO ) da minuta em análise
exige a renovação da garantia, nos mesmos termos inicialmente pactuados no ajuste.

 
j) Autorização da autoridade competente
 

30. Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, antes da prorrogação contratual,
deve constar dos autos a justificativa formal e a autorização da autoridade competente para celebrar o
contrato, bem como a autorização da despesa nos termos do disposto no Decreto nº 10.193, de 2019 e a
referida autorização da autoridade máxima do órgão para se atender, de forma analógica, o disposto na
ON/AGU nº 11/2009, caso as condições de  habilitação não tenha sido comprovadas.
31. Verifica-se que o ordenador de despesa é a autoridade competente para assinar o termo
aditivo, nos termos do §5º do art. 2º da Portaria/MC nº 2.234, de 2019, bem como o titular da Secretaria
Especial do Esporte tem delegação para autorizar a despesa nos termos do art. 3º do Decreto nº 10.193,
de 2019, conforme art. 1º da referida Portaria Ministerial.

 
k) Publicação
 

32. Por fim, registre-se ser necessária, à luz do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º
8.666/1993, a publicação resumida do termo aditivo na imprensa oficial,  por ser condição de eficácia do
instrumento. 

 
 
- Da minuta do aditivo
 
 

33. Quanto à minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 29/2017 - MDS
(Doc. SEI 4548220), verifica-se que se mostra juridicamente adequada, observadas as seguintes
recomendações:



 
a) Sugere-se que seja inserida na cláusula segunda que o ajuste deverá ser rescindido
quanto da nova contratação e que a prorrogação se dará de forma excepcional, caso não
seja comprovada a regularidade fiscal para a assinatura do termo aditivo;

 
c) Para o item 5.2., sugere-se a seguinte redação:  O novo instrumento da garantia deve
abarcar o período de vigência do Contrato Administrativo nº 29/2017 e mais três meses
após o término da vigência contratual, nos mesmos termos inicialmente pactuados.

 
 
CONCLUSÃO
 

34. Em face do exposto, esta Consultoria manifesta-se no sentido da regularidade jurídico-
formal da minuta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2017 (Doc. SEI  4548220) e da possibilidade
jurídica de prorrogação do prazo de vigência e supressão do valor contratual do referido ajuste, desde
que sejam previamente atendidas as recomendações formuladas nos itens 25, 26, 30, 31, 32 e 33 deste
parecer, sem prejuízo de sua leitura integral e ressalvado o juízo de mérito da Administração e os
aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica deste órgão de consultoria.

 
35. Cumpre-nos destacar que todas as observações expostas têm como premissa a veracidade
e a exatidão dos dados, informações, cálculos e valores constantes do processo, que são de
responsabilidade exclusiva da Administração

 
À consideração superior.
 
Brasília, 10 de janeiro de 2020.
 
 

LESLEI LESTER DOS ANJOS MAGALHÃES
Advogado da União

Coordenador-Geral de Licitações, Contratos e Pessoal
 

 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br

mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 58021000165201770 e da chave de
acesso 747cd20b

Documento assinado eletronicamente por LESLEI LESTER DOS ANJOS MAGALHAES, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 364701118 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): LESLEI LESTER DOS ANJOS MAGALHAES. Data e Hora: 13-01-2020 18:06. Número de Série:
804074423342128606. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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Aprovo o PARECER n. 00026/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU , da lavra do Coordenador-Geral de

Licitações, Contratos e Pessoal Leslei Lester dos Anjos Magalhães , Coordenador-Geral de Licitações,
Contratos e Pessoal.

Encaminhem-se os autos à origem.
 
 
Brasília, 13 de janeiro de 2020.
 
 

SIBELE REGINA LUZ GRECCO
Procuradora Federal

CONSULTORA JURÍDICA SUBSTITUTA
CONJUR/MC

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 58021000165201770 e da chave de
acesso 747cd20b

 

Documento assinado eletronicamente por SIBELE REGINA LUZ GRECCO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
365368070 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
SIBELE REGINA LUZ GRECCO. Data e Hora: 13-01-2020 18:14. Número de Série: 22843. Emissor:
Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.


