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ORIENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA 013/CPPGE/2020
Regulamenta Parecer Normativo para prorrogação de vigência de contratos de serviços
contínuos, uma vez que observados os requisitos do presente parecer.
Considerando a necessidade de orientação uniforme para os órgãos e entidades da administração pública estadual
nas instruções das prorrogações de vigência de contratos de serviços contínuos;
Considerando a decisão colegiada proferida na Reunião Ordinária do dia 28 de maio de 2020 do Colégio de
Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, que acolheu na íntegra o voto proferido no processo nº 303262/2020;
Considerando a necessidade de orientar os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta Estaduais quanto
às implicações práticas imediatas da referida decisão, conferindo segurança jurídica aos atos da administração pública.
RESOLVE FIXAR E SUBMETER À HOMOLOGAÇÃO DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, A SEGUINTE
ORIENTAÇÃO JURÍDICO NORMATIVA:
Art. 1º Ficam as áreas competentes dos órgãos da Administração Direta e Indireta Estaduais autorizadas a dar
prosseguimento a prorrogação de vigência de de contratos serviços contínuos sem submeter os autos à Procuradoria
Geral do Estado - Subprocuradoria Geral de Aquisições e Contratos, desde que se ajustem ao Parecer Normativo
aprovado no processo nº 303262/2020.
Parágrafo único - Verificando que a situação concreta se amolda ao Parecer Normativo mencionado no caput, a área
competente deverá lavrar certidão a ser juntada nos autos respectivos, que será assinada pelo(s) servidor(es) do setor
de licitações e contratos, como também pelo gestor/ordenador de despesas do órgão.
Art. 2º Em havendo peculiaridades que escapem aos contornos fixados pelo Parecer Normativo aprovado no processo
nº 303262/2020 ou modificação das normas pertinentes deverá o processo administrativo ser submetido à Procuradoria
Geral do Estado para análise individualizada da questão, estabelecendo os questionamentos específicos a serem
apreciados.
Art. 3º Esta orientação jurídico-normativa entra em vigor na data de sua publicação, após devidamente homologada
pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do que dispõe o art. 2º, inciso XI, da Lei
Complementar 111/2002.
Cuiabá - MT, 28 de maio de 2020.
(Original assinado)
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES
Procurador-Geral do Estado
Presidente do colégio de Procuradores da
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
HOMOLOGO
(Original assinado)
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado de Mato Grosso
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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NATUREZA CONTINUA. MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA. PRORROGAÇÃO DE
VIGENCIA. SUFICIENCIA DA PREVISÃO LEGAL.
LEI

8.666/1993.

ORIENTAÇÃO

JURIDICA-

NORMATIVA 13 DO COLEGIO DE PROCURADORES.
POSSIBILIDADE

DE

PRORROGAÇÃO.

POSICIONAMENTO DO TCE/MT. NECESSIDADE DE
REVISÃO DO ENTENDIMENTO EXPRESSO PELO
COLEGIO DE PROCURADORES.
1 - RELATÓRIO
Trata-se de questionamento encaminhado a este Colégio de Procuradores em face de
divergência de entendimentos decorrente da analise de processo de prorrogação de
contrato n. 068/2019 entre a empresa de construção e reparos Construtora Brilhante Ltda e a
Secretaria de Estado de Educação, visando prorrogar a vigência em mais doze meses, sob o
valor de R$4.045.374,56 (quatro milhões quarenta e cinco mil trezentos e setenta e quatro
reais e cinquenta e seis centavos).
Em razão do parecer 2.700/CCPGE/2020, que aponta a impossibilidade de
prorrogação contratual quando ausente previsão no edital ou contrato, divergir do parecer
3.408/SGAC/PGE/2020, que foi solicitado pela SEDUC para sanar duvida sobre a validade
da prorrogação, os autos vieram para análise e voto.
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A documentação acostada aos autos reflete o processo administrativo de prorrogação
contratual montado no âmbito da SEDUC e o parecer normativo existente no âmbito da
PGE-MT, não sendo necessário pormenorizar todos os documentos existentes no processo.
É a síntese do necessário. Passo a opinar.
2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Os autos versam sobre a possibilidade de prorrogação contratual de serviço continuo
ante a ausência de previsão no documento de contratação e no respectivo edital. Nesse
sentido, sobre o tema a Lei 8.666/93 aponta:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita
à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua,
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
Posto isso, percebe-se que o referido artigo não faz menção a obrigatoriedade de
previsão anterior da prorrogação no contrato e nem mesmo no edital. Dessa forma, em razão
da omissão sobre o tema pela própria lei regulamentadora, entende-se que não há
necessidade de restringir a prorrogação apenas para os contratos com cláusula de
vigência permitindo o alargamento do período de prestação da atividade.
Além disso, a jurisprudência mais recente do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso segue o acima exposto, entendendo que para serviços contínuos em que não houver
uma previsão negativa – impossibilidade de prorrogação – no contrato ou edital é possível a
ocorrência de prorrogação. Nesse seguimento fundamenta a resolução de consulta 24/2016:
Ementa: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
REEXAME DA TESE PREJULGADA NA RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº
32/2008.

CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS.
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VIGÊNCIA E DE PRAZO DE EXECUÇÃO. REGRAS GERAIS. 1) É possível a
prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de
serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II do caput
do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos: a) o
aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do
contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em dia não
útil; b) a vantajosidade da prorrogação deve ser justificada por escrito mediante
estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser
autorizada pela autoridade competente; c) o valor global da avença resultante das
prorrogações contratuais não precisa obedecer o teto da modalidade licitatória
inicialmente adotada para a contratação; e, d) caso os aditamentos tenham sido
feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização
de procedimento licitatório a fim de evitar a permanência da irregularidade e
incorrer em crime previsto na Lei 8.666/93. 2) É possível a prorrogação de
prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos do § 1º do
artigo 57 da Lei 8.666/93, independentemente do teto da modalidade
licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de
prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato. 3) Os aditivos
contratuais de acréscimos quantitativos ou qualitativos do objeto avençado,
previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, não estão adstritos à observância do
teto da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas majorações
forem previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação esta que
configura afronta à isonomia do respectivo processo licitatório. Vistos, relatados e
discutidos os autos do Processo nº 959-8/2016.

Embora não seja claramente permitida a prorrogação, não existe requisito contrário.
Ademais, é oportuno destacar que a resolução supracitada revogou a resolução de consulta
32/2008, que assinalava a imprescindibilidade de constar no edital de licitação e no contrato
a possibilidade de prorrogação do serviço. Assim, conclui-se que é viável alargar o prazo
do serviço contratado ainda que sem previsão contratual sobre o tema.
Neste ponto, entretanto, é válido um adendo: a Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, Lei Federal nº 14.133/2021, trouxe previsão distinta em seu artigo 106, in
verbis:

Rua F esquina com a Rua C, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo,
Cuiabá, CEP 78.050-970, Fone/fax (65) 3613-7200 / 3613-7244

www.pge.mt.gov.br

3 de 5

Art. 106. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser
prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que
haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições
e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a
negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer
das partes.

Dessa forma, as recomendações apontadas ao final deste voto somente serão válidas
enquanto o Estado de Mato Grosso estiver optando pelo regime jurídico da Lei 8.666/93 no
âmbito das prorrogações contratuais. Após a integração do novo regime jurídico da Lei
14.133/2021, a redação legal exige especificamente a previsão editalícia para a prorrogação
contratual.
Posto isso, sugere-se que a presente decisão do Colégio de Procuradores do Estado,
caso não opte-se pela elaboração de novo parecer referencial sobre o tema, seja anexada ao
Parecer Normativo nº 2700/CPPGE/2020.
No presente voto, manifesto-me pela possibilidade de prorrogação do contrato
mesmo quando ausente clausula especifica, desde que não haja posição contrária no
contrato ou no edital, conforme jurisprudência do TCE-MT e desde que o regime jurídico
aplicável ao contrato seja o da Lei Federal nº 8.666/93.
Além disso, por consequência da adequação do parecer normativo, recomenda-se a
nova redação do artigo primeiro da OJN nº 13, sendo a seguinte sugestão:
“Ficam as áreas competentes dos órgãos da Administração Direta e Indireta
Estaduais autorizadas a dar prosseguimento a prorrogação de vigência de
contratos de serviços contínuos sem submeter os autos à Procuradoria Geral do
Estado - Subprocuradoria Geral de Aquisições e Contratos, desde que se ajustem
ao Parecer Normativo n. 2.700/CPPGE/2020, aditado pelo voto xxx, do
CPPGE.”

III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, manifesto pela possibilidade de prorrogação contratual em casos
semelhantes ao dos autos, para que não haja interrupção de um serviço continuo e
importante para o funcionamento da estrutura pública.
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É como voto, Sr. Presidente.
DAVI MAIA CASTELO
BRANCO
FERREIRA:02755039337

Assinado de forma digital por DAVI
MAIA CASTELO BRANCO
FERREIRA:02755039337
Dados: 2021.10.25 12:59:22 -04'00'

DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA
Relator
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