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Parecer 012/13/PJM 

 

 
Consulente:  Seção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC). 

Assunto: Prorrogação de contrato administrativo. 

Referência: Processo Administrativo nº. 034/2013. 
 
 

Ementa:  LICITAÇÃO E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER 
EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA. TRANSPORTE 
ESCOLAR. PRORROGAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 
57, II, DA LEI Nº 8.666/93. POSSIBILIDADE. O transporte 
escolar, dada a sua essencialidade e necessidade pública 
permanente, possui natureza de serviço a ser executado 
de forma contínua, porquanto possível a prorrogação 
contratual por até 60 (sessenta) meses, desde que 
realizada dentro do período de vigência do contrato e 
demonstrada a obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração.  

 

1. DO RELATÓRIO 

 

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal, a 

Seção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC) encaminhou o processo 

administrativo em epígrafe, que versa sobre a contratação de empresa para 

realização de transporte escolar. 

 

Busca-se na consulta manifestação desta Procuradoria acerca 

da possibilidade de prorrogação do Contrato Administrativo nº 16/2010, firmado 

entre o Município de Rolador e a empresa Marsul Transportes e Turismo Ltda, em 

23 de fevereiro de 2010. 

 

A fim de apurar se o contrato objeto do parecer encontra-se em 

vigor, pressuposto para a pretendida prorrogação, requereu-se ao órgão consulente 

a juntada dos eventuais aditivos já realizados.  

 

Dessarte, foram carreados aos autos os termos de fls. 25/30. 

 

É o sintético relatório. 
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2. DO PARECER 

 

O mérito da consulta cinge-se à possibilidade de nova 

prorrogação do Contrato Administrativo nº 16/2010, firmado entre o Município de 

Rolador e a empresa Marsul Transportes e Turismo Ltda, em 23 de fevereiro de 

2010, cujo objeto é a realização de transporte escolar (fls. 03/12). 

 

A cláusula sexta do contrato em comento trata da vigência do 

compromisso nos seguintes termos, litteris: 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1 - O presente Contrato terá vigência de doze meses a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente até o prazo legal de 
sessenta meses. 
6.2 - A CONTRATADA  se obriga ainda, dentro do prazo estabelecido no item 
anterior, a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. (grifos originais) 

 

Com efeito, essa disposição contratual encontra 

correspondência no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

 
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; (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 

 

Entretanto, a matéria posta em análise passa necessariamente 

pela definição de “serviços a serem executados de forma contínua”, bem como se o 

transporte escolar se enquadra nessa categoria. 

 

O professor Marçal Justen Filho assim conceitua serviços 

executados de forma contínua, litteris: 

 

A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a 
partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, 
como execução da prestação contratual. A continuidade do serviço retrata, na 
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verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o 
dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas 
permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. 

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas 
também compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas 
com atividades que não são indispensáveis. O que é fundamental é a 
necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um 
serviço1. 

 

Inegavelmente a definição do serviço de natureza contínua 

dependerá das particularidades de cada Administração, pois “o que e contínuo para 

determinado órgão ou entidade pode não ser para outros”2. 

 

A título de exemplo, o Tribunal de Contas da União elenca 

vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de elevadores 

e manutenção de veículos como serviços, em regra, de natureza continua3. 

 

No que tange especificamente ao serviço de transporte escolar, 

cumpre inicialmente destacar o posicionamento da Delegações de Prefeituras 

Municipais, externado na Informação nº 2948, de 22 de dezembro de 2011, in verbis: 

 

2. O posicionamento da Delegações de Prefeituras Municipais é 
no sentido de que o contrato de transporte escolar se enquadra na regra do 
artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93, uma vez que, em razão das férias 
escolares, o serviço necessariamente é interrompido. 

JUSTEN FILHO, ao tratar da regra do prazo de vigência, traz 
argumentos que corroboram o enquadramento do transporte escolar na 
situação prevista no caput do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

A adoção da regra relaciona-se com dois motivos 
preponderantes. O primeiro consiste na inconveniência da 
suspensão das atividades de atendimento ao interesse coletivo. A 
demanda permanente de atuação do particular produziria uma 
espécie de trauma na transição de um contrato para outro. Se a 
contratação fosse pactuada por períodos curtos, haveria 
ampliação do risco de problemas na contratação posterior. 

O transporte escolar configura situação inversa à tratada pelo 
autor no trecho mencionado, uma vez que, no transporte escolar, a 
Administração enfrenta inúmeros problemas quando da prorrogação do 
contrato no que tange aos trajetos, trechos e custos da prestação do serviço, 
tendo em vista que os alunos de um ano para o outro mudam de escola, de 

                                                 
1 In Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8ª Ed. São Paulo: Dialética, 2000. p. 521 
2 Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. 
e ampl. – Brasília : TCU, Secretaria‑Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações, 2010. p. 772 
3 Op. cit. 
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residência, questões que interferem diretamente na prestação do serviço. 

Assim, entende-se que o período máximo da contratação do 
transporte escolar é o ano letivo no curso de um exercício financeiro. Outros 
aspectos relevantes para a boa execução contratual são resultado do 
enquadramento do transporte escolar como um serviço restrito ao ano letivo, 
tais como: a adequação dos trechos realizados ao planejado na licitação e a 
menor variação da planilha de custos dentro de um exercício financeiro. 

 

Contudo, a par da notória expertise da DPM – empresa que, 

inclusive, mantém contrato de prestação de serviços de assessoria com este 

Município –, ouso discordar do posicionamento acima transcrito. 

 

Em verdade, note-se que, a par da interpretação de que o 

período das férias escolares descaracteriza a continuidade do serviço de transporte 

escolar, a fundamentação formulada pela DPM atinge a discricionariedade técnica 

da Administração, na medida em que aquela assessoria sustenta que a 

obrigatoriedade de realizar nova contratação decorre da alteração fática que 

constitui a necessidade do Município. 

 

Logicamente, se a contratação realizada não mais atender as 

necessidades do Município sua prorrogação não será vantajosa para a 

Administração, o que de pronto impede a dilação temporal do pacto, ou até mesmo a 

rescisão contratual, se for o caso. 

 

Dessarte, partindo do pressuposto de que a situação fática foi 

mantida, de maneira que os termos contratados sejam suficientes para satisfazer as 

necessidades da Administração, resta o enfrentamento em abstrato da 

caracterização do serviço de transporte escolar como de prestação continuada. 

 

Com efeito, ao contrário da interpretação realizada pela DPM, 

entendo que, a despeito do período de férias escolares, o transporte escolar 

constitui serviço de natureza contínua, “cujo atendimento não exaure prestação 

semelhante no futuro”4. 

 

O fato de, em regra, ser possível realizar procedimento licitatório 

                                                 
4 JUSTEN FILHO, op. cit. 
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durante o período das férias escolares não desnatura a continuidade do serviço. 

 

Nesse sentido, considerando que não foi encontrada 

manifestação do TCE/RS acerca do assunto, cumpre destacar o Prejulgado nº 1833 

do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, segundo o qual “O transporte 

escolar, dada a sua essencialidade e necessidade pública permanente, possui 

natureza de serviço a ser executado de forma contínua, ao teor do que dispõe o art. 

57, II, da Lei Federal nº 8.666/93”.5 

 

Na mesma senda, mostra-se o voto exarado pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios da Bahia nos autos do processo nº 86.509/11, instaurado 

contra o Prefeito do Município de Jacobina.6 

 

Ademais, uma vez demonstrado ser mais vantajoso para a 

Administração prorrogar a contratação atual, não há de se falar em nova licitação, 

sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da economicidade e eficiência. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, concluo ser possível prorrogar o Contrato 

Administrativo nº 16/2010, firmado entre o Município de Rolador e a empresa Marsul 

Transportes e Turismo Ltda, com base no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/1993, desde 

que demonstrada nos autos do processo a devida motivação e comprovada, com 

base em pesquisa de mercado, a obtenção de preços e condições mais vantajosas 

para a Administração. 

 

É o parecer. 

 

Rolador, RS, 05 de fevereiro de 2013. 

 

 
RODRIGO VELEDA MARTINSRODRIGO VELEDA MARTINSRODRIGO VELEDA MARTINSRODRIGO VELEDA MARTINS    

Procurador JurídicoProcurador JurídicoProcurador JurídicoProcurador Jurídico    MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    
OOOOAB/RS AB/RS AB/RS AB/RS 77777777....964964964964    

                                                 
5 Disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/web/menu/decisoes 
6 Disponível em: http://www.tcm.ba.gov.br/docs/jacobina150612.pdf  


